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Resumo 

 

Este trabalho investigou o interesse pela leitura literária nas 3as e 4as séries dos 
Anos Iniciais, dando enfoque ao uso da obra de Monteiro Lobato na escola. Nessa 
perspectiva, estruturamos o trabalho em cinco capítulos: no primeiro capítulo 
buscamos conceituar leitura e literatura, caracterizar a leitura e sua importância, 
como ocorre o ator de ler e suas contribuições para a vida da criança e apresentar 
a importância da leitura na escola. A seguir, buscamos caracterizar a criança de 9 
a 10 anos (3as e 4as séries). No terceiro capítulo, buscamos compreender a vida e 
obra de Monteiro Lobato e a importância da leitura de suas obras.  A fim de 
compreendermos como a literatura contribui para a formação da criança, 
focalizamos a seguinte questão: “O que as professoras dos Anos Iniciais pensam 
sobre a literatura de Monteiro Lobato, quando esta é trabalhada em sala de aula?”. 
Para tanto, coletamos dados, por meio de um questionário de âmbito qualitativo e 
quantitativo, no colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina, em 
2011. A pesquisa contou com a participação de quatro professoras, por meio da 
coleta de dados junto as regentes que ministraram aulas para as turmas 
nominadas, procuramos evidenciar como ocorre o processo de leitura, se as 
professoras trabalham com a turma obras de Monteiro Lobato, e por final se 
acreditam na importância dos alunos de 3as e 4as séries lerem obras de Monteiro 
Lobato.  Pelos resultados da pesquisa foi possível verificar que as professoras 
reconhecem a importância que a leitura representa na vida dos alunos, entretanto, 
inferimos que o trabalho com as obras do autor ainda não é uma rotina na escola.  

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Formação da criança. Monteiro Lobato. 
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INTRODUÇÃO  
 

A leitura é um elemento fundamental para que o sujeito construa o seu 

conhecimento, dê vazão à sua curiosidade, concedendo-lhe novas experiências para 

seu amadurecimento psicológico. Para formar a criança leitora é preciso que ela 

tenha uma experiência significativa com a leitura, que não deve ocorrer por 

obrigação, mas sim que seja apresentada de forma prazerosa e familiar, por meio de 

leitura que desperte o interesse e o prazer no sujeito que lê, fazendo com que este 

dialogue com texto. 

No Ensino Fundamental não podemos perder o foco de tornar as crianças 

leitoras, pois a leitura deve estar inserida na vida da criança desde a sua infância 

através da família e ser continuada na escola. Assim, a escola torna-se uma das 

principais instituições a promover esse encontro entre a criança e a leitura, a criança 

e a literatura, a criança e a obra de Monteiro Lobato.  

 Formar leitor deve ser umas das principais prerrogativas da escola de Ensino 

Fundamental, portanto, nessa pesquisa investigamos como se dá essa formação em 

relação às obras de Monteiro Lobato. Cabe ressaltar que este trabalho, embora 

ciente da polêmica atual que envolve a obra lobatiana acerca do racismo, não 

discutirá esse aspecto, pois não faz parte do objetivo dessa investigação. 

 Trata-se de uma pesquisa com base teórica e prática, onde buscamos autores 

que fundamentassem a discussão teórica com base na leitura e formação de leitores 

na escola; na mediação da literatura na escola e, principalmente, em relação às 

obras de Lobato destinadas às crianças.  

 Por outro lado, a coleta dos dados está relacionada com o questionário de 

caráter qualitativo e quantitativo, entregue para as professoras regentes das 3as e 4as 

séries, no ano de 2011, no Colégio Aplicação da Universidade Estadual de Londrina, 

que auxiliará na caracterização da análise dos dados.  

 O trabalho está estruturado em cinco capítulos e, no primeiro capítulo, busca-

se o conceito de leitura e literatura, além da finalidade da leitura e sua importância 

na escola. Para finalizar, caracteriza como ocorre o ato de ler e a suas contribuições 

para a vida da criança. 

 O segundo capítulo reforça o papel da literatura no desenvolvimento das 

crianças de 9 a 10 anos, destacando as suas preferências em relação aos livros e 

suas características na perspectiva de Piaget e Vigotisky.  
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 A seguir, no terceiro capítulo, focamos em Monteiro Lobato vida e obra, o seu 

percurso de fazendeiro a escritor e editor e, por fim, a literatura de Monteiro Lobato 

para as crianças no Brasil. 

 No quarto capítulo, apresentamos os critérios para a seleção do campo em 

que os questionários foram aplicados, caracterizando o campo selecionado e a 

seguir os resultados do instrumento de coleta dos dados. 

 A análise dos dados é tratada no quinto capítulo, com o objetivo de evidenciar 

como ocorre o processo de leitura nas 3as e 4as séries dos Anos Iniciais Ensino 

Fundamental, dando enfoque para a leitura de obras de Monteiro Lobato. 
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CAPÍTULO I - A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E LITERATURA NA FORMAÇÃO 

DA CRIANÇA  

 

 Este capítulo busca evidenciar a importância da leitura e da literatura para a 

criança e compõe-se de quatro aspectos: conceito de leitura e literatura, a finalidade 

da leitura; a contribuição que leitura e literatura dão para a formação da criança e a 

importância da leitura na escola.  

 

 1. LEITURA 

 

 O ato de ler ocorre de forma espontânea, a partir das interações do ser 

humano com o meio cultural em que vive, já que desde os primeiros anos de vida 

interage com o mundo escrito, pois compreende e dá sentido ao que o cerca, visto 

que a leitura não está limitada apenas à interpretação da escrita, entretanto, foco 

aqui será a leitura realizada do texto escrito.  

 É na convivência social que nasce a linguagem e é por meio dela que o 

homem se reconhece como humano, visto que pode se comunicar e trocar 

experiências com outros homens. Por meio dos registros que o homem passa a 

fazer através do código escrito, surge o livro como documento que conserva em 

grande quantidade as manifestações humanas. De acordo com Bordini e Aguiar 

(1993, p. 10): 

 

A ampliação de conhecimento que aí decorre permite-lhe compreender 
melhor o presente e seu papel como sujeito histórico. O acesso aos mais 
variados textos, informativos e literários, proporciona, assim, a tessitura de 
um universo de informações sobre a humanidade e o mundo que gera 
vínculos entre o leitor e os outros homens. A socialização do indivíduo, se 
faz, para além dos contatos pessoais, também através da leitura, quando 
ele se defronta com produções significativas provenientes de outros 
indivíduos, por meio do código comum da linguagem escrita. 

 
 

 Entendemos, então, que a escrita representa uma conquista do ser humano 

para perpetuar pensamentos, sentimentos, frustrações e esperanças ao longo de 

sua existência. Nesse âmbito, a leitura se manifesta como forma de curiosidade e 

também necessidade em revelar os segredos do mundo, de diálogo com a vida. 

Para Martins (1990, p. 17):  
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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 apresentam – aí então estamos procedendo 
leituras, as quais nos habilitam basicamente a ler tudo e qualquer coisa.  
 

 
 Ficamos então com a sensação de que o aprendizado da leitura é algo 

agradável e que podemos modificar o mundo por meio desta. E o leitor, nesse 

processo de leitura, não é passivo ele vai buscar significados no texto.  

 Sendo assim, a leitura não se limita apenas a decifrar sinais gráficos, ela 

exige participação ativa do sujeito nesse processo, levando-o à construção do seu 

conhecimento. 

 Assim a leitura, com base em Martins (1990, p.20), “significa uma conquista 

de autonomia, permite a ampliação dos horizontes”, sendo também um dos 

instrumentos indispensáveis para que o indivíduo construa o seu conhecimento, 

exerça a fantasia, imaginação e a troca de ideias. 

 O ato de ler torna-se uma necessidade para aquisição de significados onde a 

escrita está presente, deste modo, “a leitura seria a ponte para o acesso educacional 

eficiente, proporcionando a formação integral do indivíduo” (MARTINS, 1990, p.25). 

Mas para que realmente ocorra uma leitura significativa é preciso de diálogo e 

confronto entre as ideias do autor e as do leitor para que haja a compreensão, pois a 

leitura sem compreensão é uma leitura mecânica. 

 Sendo a leitura um elemento fundamental para o ingresso e a participação do 

indivíduo na sociedade, ela se torna uma ferramenta de comunicação do homem e a 

chave para a produção de um saber já adquirido por meio dessa herança cultural, 

fazendo com que se torne um sujeito civilizado com o domínio dos símbolos da 

comunicação. 

  

1.1 Literatura 

 

 De acordo com Filho (2007, p. 7- 8), a literatura se utiliza da linguagem e o 

autor é livre para criar a sua própria história proporcionando a expressão de 

sentimentos e ideias, ou seja, a linguagem literária vai assumindo vida própria, pois 

o autor se expressa com liberdade por meio da literatura e esta vai assumindo novas 

representações e significados do real, permitindo a criação de novas realidades.  
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 Assim, a literatura é uma arte verbal que envolve uma representação e uma 

visão de mundo. Portanto, ao ser considerada uma arte que se encontra culturas 

diversas; torna-se meio de comunicação que cria e funda significados, a literatura se 

abre à criatividade do escritor, em seu percurso ela consiste na invenção de novos 

meios de expressão levando à abertura de caminhos renovadores para a 

sensibilidade humana. 

           De acordo com Lajolo (1984, p.15), podemos dizer que a literatura tem 

diferentes conceitos para cada pessoa e para a situação em que se discute o que é 

literatura, podem ser considerados literatura livros ou poemas.  

 A autora ainda nos leva a refletir se tudo o que é publicado é literatura, pois 

se sabe que “obra literária é um objeto social. Para que ela exista, é preciso que 

alguém a escreva e que outro alguém a leia. Ela só existe enquanto obra neste 

intercâmbio social” (LAJOLO, 1984, p.16). 

 Como já foi dito anteriormente, literatura é uma palavra de muitos conceitos, 

em sua forma latina, literatura nasce de outra palavra littera que significa letra 

(LAJOLO, 1984, p.29). Na conexão entre a palavra literatura e a língua escrita sobre 

a oral percebemos como uma está ligada à outra, pois sem o surgimento da escrita 

não teríamos essa possibilidade de escrever e passar para outros indivíduos, as 

nossas emoções, frustações, sonhos e fantasias. 

  O homem na sua relação social está rodeado de símbolos da linguagem, no 

momento em que ele percebe que é só incorporando esses símbolos na sua 

comunicação que ela poderá existir, é nesse momento a partir dessas 

manifestações de linguagem que surge a literatura. 

 Mas para se fazer literatura é preciso que haja uma relação de palavras, não 

qualquer tipo de  linguagem, mas “a relação que essas palavras vão estabelecer 

com o contexto, com a situação de produção e leitura que instaura a natureza 

literária de um texto”(LAJOLO, p.38). 

  E a linguagem, para se tornar literária, é preciso que o autor transporte para 

o leitor o mundo de possibilidades, de uma criação baseada na realidade. É como se 

a literatura passasse a limpo um conjunto de passado e presente em um único e 

grande texto. 

 

É desse cruzamento do mundo simbolizado pela palavra e estado de 
literatura com a realidade diária dos homens que a literatura assume seu 
papel transformador. Os mundos fantásticos criados pelo texto não caem do 
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céu, nem têm gênese na inspiração das musas. O mundo representado na 
literatura, simbólica ou realista, nasce das experiências que o escritor tem 
de uma realidade histórica e social muito bem delimitada. (LAJOLO, 1984, 
p. 65). 
 
 

 Assim, autor e leitor criam e compartilham junto um universo do presente em 

que se vive. Permitindo então, em um sentido amplo, compreender e valorizar toda e 

qualquer aprendizagem e cada experiência, estabelecendo uma relação entre o 

leitor e o que é lido. 

 

1.2 Ler para quê? 

 

 A leitura tem finalidades diversificadas, pode ser para uma diversão, 

informação ou para a busca de conhecimento. Mas a importância de se entender a 

leitura e porque realizá-la é essencial na vida das pessoas. 

 Segundo Lajolo (2006, p.7) “ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à 

medida que se vive. Se ler livros geralmente se aprende nos bancos da escola, 

outras leituras se aprendem por aí, na chamada escola da vida [...]”. Podemos 

entender então, que as leituras acontecem independente da aprendizagem escolar, 

ou seja, na interação com o mundo em que se vive.  

 É por meio da leitura que entendemos o que nos cerca, e essa é uma prática 

que se inicia na família e deve ser continuada na escola mostrando o caminho para 

os alunos e que estes percebam que leitura é fonte de alegria e sabedoria. 

 Mas, para que o aluno perceba e sinta esse prazer, é necessário que o 

professor utilize o momento da leitura para fazer com que ela dê sentido ao mundo 

do aluno, chamando a sua atenção pelo gosto da leitura.  

 É preciso transmitir a ideia de que essa habilidade é importante. De acordo 

com Bettelheim e Zelan (1992, p.29) “a leitura deve sempre estar em conexão com o 

interesse intrínseco, ou com o valor daquilo que é lido. A leitura nunca deve ser feita 

ou concebida como um exercício”.  

 O que é preciso é mostrar que a aprendizagem da leitura concede ao 

indivíduo o sentimento de que é por meio dela que o mundo se abrirá diante a sua 

imaginação, envolvendo as suas emoções e fantasias.   

 Desta forma, constata-se a importância da leitura desde o nascimento da 

criança e que os pais devem incentivar seus filhos a gostar da leitura, levá-los a 
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folhear as páginas mesmo quando as crianças ainda não tenham aprendido a 

decifrar o código escrito, vão dando significado ao que se veem e vão 

compreendendo o que observam, desenvolvem a sua criatividade e abrem as portas 

para o mundo encantado da leitura. Assim, a literatura traz benefícios para a 

formação do leitor com opiniões críticas, mas, para que isso ocorra será preciso 

realizar uma leitura prazerosa do assunto que lhe interessa e lhe agrada tornando-se 

um hábito.    

 Depois que saímos da nossa infância o prazer de ler um livro com toda a 

fantasia, imaginação e criatividade podem ir embora, talvez por causa da correria do 

dia-a-dia no qual acabamos lendo apressadamente, sem atenção ou até mesmo 

interesse, simplesmente para dizer que se lê alguma coisa.  

 Por isso, o primeiro contato com os livros deve acontecer na infância com o 

incentivo do adulto que vai servir de modelo para a criança que irá imitá-lo, se os 

familiares mostram para a criança esse gosto pela leitura ela entenderá o recado de 

como ler é gostoso e ao ser incentivado vai trazer esse hábito até a vida adulta. 

 Portanto, a leitura deve fazer parte da vida de todos, pois além de contribuir 

para aquisição do conhecimento, ela desenvolve a criatividade, imaginação, entre 

outras coisas que nos leva a um mundo diferente que nos faz entender o que nos 

cerca. Ler, então, enriquece e favorece o desenvolvimento, ou seja, a leitura 

contribui para o crescimento intelectual e para amadurecimento psicológico do 

indivíduo.  

 

1.3 A Leitura e a formação da criança 

 

 O ato de ler ocorre de forma espontânea a partir das interações como o meio 

cultural, no qual a criança desde cedo faz a leitura do mundo sem ao menos 

conhecer palavras ou frases. As crianças aprendem a ler com o material que faz 

sentido para elas, empenham-se para entender o que as cerca, e assim, o 

aprendizado da leitura não acontece necessariamente na escola, visto que o seu 

interesse pela leitura ocorre desde cedo no seu ambiente familiar. 

 De acordo com Bettelheim (1980, p.11) “[...] a tarefa mais importante e 

também mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar significado na 

vida”. Segundo o autor à medida que a criança se desenvolve, vai aprendendo a se 

entender, tornando-se capaz de relacionar-se de forma satisfatória e significativa 
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com o mundo, por isso, para encontrar experiências que sejam significativas, é 

preciso que os pais influenciem as crianças na leitura de literatura, pois é por meio 

desta que as crianças irão encontrar experiências relevantes para o seu 

desenvolvimento.  

 Segundo Bettelheim (1980, p. 13) 

 

Para que uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-
la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve 
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar 
clara suas emoções; estar harmonizada com usas ansiedades e aspirações; 
reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir 
soluções para os problemas que a perturbam. 
 

 Assim, por meio da leitura de histórias as crianças encontrarão soluções para 

o enfrentamento de suas próprias condições de desenvolvimento, ganhando 

confiança em si mesma. Assim, Bettelheim (1978, p. 13) salienta que “[...] nada é tão 

enriquecedor e satisfatório para a criança, como para o adulto, do que o conto de 

fadas folclórico”. Pois, por meio do conto de fada folclórico a criança aprende 

enfrentar as condições que lhe são próprias, visto que esta exposta na sociedade e 

precisa se entender nesse mundo, trazendo aprendizagens significativas. 

 Podemos dizer que as histórias auxiliam o desenvolvimento psicológico da 

criança, pois vêm ao encontro com o seu desenvolvimento e a sua emoção, 

narradas de uma maneira que a criança inconscientemente compreenda e, portanto, 

traga exemplos e oferecendo soluções temporárias para suas dificuldades. 

 

 
É exatamente a mensagem que os contos de fadas transmitem à criança de 
forma múltipla: que uma luta contra dificuldades graves na vida é inevitável, 
é parte intrínseca da existência humana- mas que se a pessoa não se 
intimida mas se defronta de modo firme com as opressões inesperadas e 
muitas vezes injustas, ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá 
vitoriosa (BETTELHEIM, 1985, p.14). 
 

 Então, por meio da leitura de histórias, as crianças conseguem enfrentar os 

seus problemas existenciais, visto que nos livros as mensagens estão de maneira 

figurada e isso estimula a imaginação infantil, o que ajuda as crianças a lidarem com 

as situações que favoreçam seu amadurecimento, pois nas histórias as crianças se 

identificam com os personagens e para Bettelheim (1985, p.16)  

 

Devido a esta identificação a criança imagina que sofre como o herói suas 
provas e tribulações, e triunfa com ele quando a virtude sai vitoriosa. A 
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criança faz tais identificações por conta própria, e as lutas interiores e 
exteriores do herói imprimem moralidade sobre ela. 
 
 

 Desse modo, a criança se familiariza com a história sendo capaz de lidar com 

os seus problemas internos, pois a história proporciona o estímulo à imaginação 

infantil e, por meio da fantasia, a criança encontra imagens que estruturam suas 

lembranças, clareia seus sentimentos e a direcione para o crescimento psicológico 

sadio. 

 De acordo com Abramovich (2001, p. 17) 

 

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 [...]. 

 
 

 As crianças sabem que nem sempre são boas, e os livros trazem essa 

compreensão das diferenças entre o bem e o mal, o trabalhador e o preguiçoso, 

entre outras coisas, e compreende que há grande diferença entre as pessoas e que 

terá que fazer opções sobre quem quer ser. 

 Portanto, a leitura contribui para a criança tanto no seu desenvolvimento 

intelectual e da linguagem, como orienta, guia, diverte, enriquece a sua existência, 

ou seja, a leitura dá vida à criança onde extrai significados que a ajudam a lidar e 

enfrentar os seus problemas.  

 

1.4 A Importância da leitura na escola 

  

 A leitura é importante, pois além de nos possibilitar criar um mundo de 

fantasias, a leitura enriquece e favorece o desenvolvimento humano, principalmente 

da criança. Neste sentido, quando os pais reconhecem, valorizam a leitura, maior é 

a possiblidade de a criança se interessar pela leitura também. 

 De acordo com Alquéres (2008, p. 11)  
 

Dizem que o gosto pela leitura é um hábito que se consolida a partir da 
prática cotidiana, devendo, portanto, ser estimulado desde a infância, até 
tornar-se uma necessidade. Muitos afirmam que os pais são os principais 
responsáveis pelo incentivo à leitura e que um bom leitor se faz, 
fundamentalmente, em casa. 
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 Assim, sendo a leitura iniciada antes do processo escolar, a criança ao 

ingressar à instituição de ensino se sentirá menos bloqueada e com mais segurança, 

mais ambientada com essa prática. De acordo com os resultados da pesquisa 

Retratos da leitura no Brasil: 

 

Entre os entrevistados leitores, confirma-se que a maior influência para a 
criação do envolvimento com a leitura vem dos pais (principalmente das 
mães). No entanto, dado o quadro de que 21% dos pais dos entrevistados 
não têm instrução alguma, 23% cursaram até a 4ª série do Ensino 
Fundamental ou têm Fundamental incompleto (15%), enquanto as mães 
sem qualquer escolaridade são 24%, 22% fizeram até a 4ª série e 17% têm 
Fundamental incompleto, compreende-se quão difícil é para a família a 
inculcação do valor da leitura (CUNHA, 2008, p.54- 55). 
 

 

 Então, podemos perceber como o papel da escola nesse processo de 

formação de leitores é importante, pois é a partir dela que as crianças entram em 

contato com o mundo da leitura, quer seus pais valorizem ou não a leitura.  

 Por outro lado, cabe à escola estabelecer como se dará sua relação com a 

leitura, com a literatura e a formação de leitores, de modo a não transformá-la em 

mais um obrigação escolar apenas. Segundo Abramovich (2001, p. 140), “a literatura 

infanto-juvenil foi incorporada à escola e, assim, imagina-se que todas as crianças 

passarão a ler”, entretanto, de acordo com a autora, “começa com a obrigatoriedade 

de prazo, onde um livro tem de ser lido num determinado período, com data 

marcada para término da leitura e entrega de uma análise [...]”.  

 Assim, o que nos parece é que a leitura vem acompanhada de uma leitura por 

obrigação, a leitura na escola, muitas vezes não é encarada como prazer, 

descoberta, onde o aluno vê esse ato como uma necessidade e sim como uma 

obrigação a ser cumprida. De acordo com Bordini e Aguiar (1993, p. 16)  

 

A formação escolar do leitor passa pelo crivo da cultura em que se 
enquadra. Se a escola não efetua o vínculo entre a cultura grupal ou da 
classe e o texto a ser lido, o aluno não se reconhece na obra, por que a 
realidade representada não lhe diz respeito. 
 
 

Deste modo, entendemos que a leitura na escola deve acontecer no que é 

significativo para o aluno, pois “à medida que o sujeito lê uma obra literária, vai 

construindo imagens que se interligam e se completam - e também se modificam 

[...]” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 16-17). 
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 A leitura, por desenvolver a imaginação, criatividade, fantasias e descoberta, 

além de permitir que a criança pense e questione, não deve ser realizada uma vez 

por ano na escola, mas deve fazer parte da rotina escolar cotidiana. Concordamos 

com Scliar (2008, p. 40) ao salientar que: 

 

por isso, em se tratando de leitores jovens, é melhor apresentar a leitura 
como um convite amável, não como uma tarefa, como uma obrigação que, 
ao fim e ao cabo, solapam o próprio simbolismo da leitura, transformada 
num trabalho árido quando não penoso.  
 
 

 Entendemos então que a familiaridade com a obra causa no aluno disposição 

para a leitura, levando-o a ampliar o seu universo cultural. Assim, quando o ato de 

ler se torna um atendimento ao interesse do leitor este acaba sendo motivado pelo 

prazer da leitura. Nesse sentido, Bordini e Aguiar (1993, p. 18) afirmam que “o 

primeiro passo para a formação do hábito da leitura é a oferta de livros próximos à 

realidade do leitor, que levantem questões significativas para ele”. 

 Além disso, a liberdade para escolher suas leituras auxilia na consolidação 

desse processo, conforme Aguiar (2006, p. 253): 

 

Pela vida da escola, o aluno pode contatar com outros segmentos sociais 
que o aproximam dos livros, e para isso, professores, supervisores, 
orientadores, enfim, todo o pessoal que se ocupa da educação deve estar 
aberto ao convívio para além das paredes da sala de aula. Nessas 
ocasiões, a cada um é dado o direito de escolha daquilo que quer ler, 
segundo seus interesses, curiosidades e possibilidades. 

 
 

 Nesse âmbito, a biblioteca escolar apresenta-se à escola como oportunidade 

de aproximar as crianças dos livros, ofertando ocasiões de frequentá-la, manusear e 

emprestar livros. Concordamos com Aguiar (2006, p. 252) ao afirmar que “a 

biblioteca escolar desempenha o papel de irradiadora e catalisadora dos bens 

culturais”. 

 A biblioteca é um meio para o desenvolvimento do interesse pela leitura, “uma 

das metas principais do ensino da leitura, portanto, é acostumar o aluno a utilizar a 

biblioteca” (BAMBERGER, 1995, p. 76), é um espaço que pode ser utilizado por 

todos com o objetivo de complementar o ensino e oferecer oportunidades para o uso 

dos livros.  
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 De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997, p. 26) “cabe, portanto, à escola 

viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, 

ensinar a produzi-los e a interpretá-los.” Segundo o documento (BRASIL, p. 41): 

 

a leitura na escola tem sido, fundamentalmente, um objeto de ensino. Para 
que possa constituir também objeto de aprendizagem, é necessário que 
faça sentido para o aluno, isto é, a atividade de leitura deve responder, do 
seu ponto de vista, a objetivos de realização imediata.  
 
 

 Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) a leitura é de 

extrema importância, pois ler e interpretar estão em todas as áreas de 

aprendizagem, ficando clara a ideia da preocupação com a alfabetização e o ensino 

da leitura e da escrita. Ou seja, é preciso trazer para o aluno textos diversificados 

para que o aluno possa interagir e participar do ato da leitura, tornando a leitura 

agradável e significativa.  

 Lázaro e Beauchamp (2008, p. 82) na pesquisa Relatos da leitura no Brasil 

salienta que: 

 

[...] a escola tem seu lugar reconhecido como centro de formação de 
leitores, que o professor é figura central na formação de leitores e que as 
políticas atuais de distribuição de livros didáticos e literários, de obras de 
referência e de periódicos nas escolas cumprem um papel fundamental de 
garantir acesso ao livro e à leitura.  

   
 
 Então, fica claro o reconhecimento de que a escola é um dos mais 

importantes locais para a formação dos cidadãos, críticos e reflexivos. Silva (2010, 

p. 15) salienta que, “a escola é uma das principais promotoras de leitura para o 

universo infantil”.  

 Mas, ainda é preciso fortalecer a ideia de que a escola é um local importante 

para a formação do cidadão e, para que a escola continue sendo, a formadora de 

leitores é preciso que o professor encare a leitura como algo essencial e importante, 

mantendo uma relação próxima entre a criança e o livro.  

 Concordamos com Silva (2010, p. 147) ao salientar que, “a troca de ideias, de 

informações a respeito do livro com a criança e, ao mesmo tempo, o ouvir as 

opiniões dela sobre os livros são atitudes que contribuem para que o leitor em 

formação adote a leitura em seus hábitos cotidianos”. 
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 Desta forma, o professor mediador de leitura faz com que a criança sinta 

liberdade para se expressar, colocando as suas ideias sobre o assunto lido, o que 

vai contribuir para o seu amadurecimento intelectual. 

 De acordo com o autor, é na escola que a criança se apropria da leitura e da 

escrita e à medida que esse processo se inicia, faz com que a criança caminhe em 

direção à leitura, possibilitando a interação com o meio social e construção do 

conhecimento. Deste modo, a escola assume um papel não só de formação, mas 

também de valorização da leitura. 

 E assim, o livro dentro da escola passa a ser indispensável na formação de 

leitores sendo visto como “instrumento fundamental para a difusão do saber e o 

meio através do qual se apropria a realidade, endossando seu caráter utilitário e, ao 

mesmo tempo, sua natureza emancipatória” (ZILBERMAN, 1986 apud SILVA, 2010, 

p. 29).  

 De acordo com Silva (2010, p. 160), “a escola deve criar espaços para que o 

leitor em formação possa expor ideias a respeito do que foi lido, ouvir opiniões 

distintas das suas, confrontá-las”, e ainda “torna-se imprescindível a utilização plena 

da biblioteca e de seus recursos, para transformá-la em num local que [...] ao 

receber o futuro leitor, lança-o ao mundo que o rodeia”.  

 Deste modo, a biblioteca passa a ser um componente que auxiliará nesse 

processo, pois para o leitor infantil, em fase de formação, é de extrema importância 

ter contato com textos literários, científicos, utilitários entre outras coisas. Portanto, é 

preciso  

 
firmar o conceito de biblioteca como um espaço vital para a descoberta, um 
espaço onde convivem pontos de vistas opostos, onde cada um pode 
descobrir coletivamente ou individualmente o conhecimento; um espaço que 
deve aguçar a imaginação e a curiosidade infantil (SILVA, 2010, p. 97). 

 
 

 No entanto, para o professor mediar a leitura nesse espaço, é preciso que ele 

compreenda o porquê da leitura e a função da leitura e da literatura para a formação 

da criança. Segundo Silva (2010, p. 171) 

 

Se o indivíduo está inserido num meio sociocultural onde a leitura não é 
valorizada e não existem instrumentos que deem suporte a ela, tais como 
livros, periódicos e biblioteca, a disseminação da leitura exigirá mais 
empenho da escola, que muitas vezes, deve resgatar o leitor inexistente no 
próprio professor para que as ações cheguem aos alunos, pois se o 
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professor não for leitor, não tiver clareza da importância de fomentar a 
leitura na escola, mais difícil será formar leitores no ambiente escolar. 
 

 

 Portanto, o papel do mediador é importante, pois este se torna a aproximação 

entre o livro e o leitor, facilitando o diálogo entre ambos. E a literatura traz para o 

leitor o encontro com a realidade e a ficção, gerando o crescimento pessoal e 

intelectual da criança, sendo apresentada de forma familiar e prazerosa. 

 Deste modo, para se mediar a leitura na escola é preciso de suporte para o 

professor, “um espaço que estimule o aluno a buscar o livro, a frequentar a 

biblioteca e a compartilhar leituras realizadas com os demais colegas” (SILVA, 2010, 

p. 179). Mas para isso, é preciso que o professor tenha a concepção de leitura e 

literatura para que possa criar e fomentar hábito de leitura contínua, pois se ele teve 

e tem um bom contato com os livros irá transmitir essa aproximação para os seus 

alunos. 
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CAPÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA DE 9 A 10 ANOS (3as E 4as  

SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

 O segundo capítulo evidencia as características do desenvolvimento da 

criança de 9 a 10 anos, geralmente matriculadas nas 3as e 4as séries do Ensino 

Fundamental.  Utilizamos na caracterização elementos da perspectiva de Piaget e 

Vigotski, reforçando também como a literatura pode favorecer o seu 

desenvolvimento.  

2. O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 9 A 10 ANOS 

 O desenvolvimento da criança ocorre a partir do seu nascimento. Com base 

em Piaget sobre as fases do desenvolvimento, a caracterização da criança de 9 a 10 

anos se estabelece no desenvolvimento das operações concretas. Esse estágio é 

denominado operações concretas, pois a criança “desenvolve processos de 

pensamento lógico (operações) que podem ser aplicados a problemas reais 

(concretos)” (WADSWORTH, 1997, p.103). 

 Dessa maneira, a criança ao entrar no estágio das operações concretas é 

capaz de desenvolver e resolver, por meio do seu pensamento lógico, os problemas. 

Por ser mais social e menos egocêntrica, a criança tende a se socializar. 

 Com base em Wadsworth (1997), a criança com o seu desenvolvimento pode 

acompanhar as transformações, tomando para si as opiniões de outras pessoas, 

fazendo troca de ideias e aprendendo a partir da perspectiva do outro sujeito.  O 

pensamento da criança nessa fase do desenvolvimento deixa de ser caracterizado 

pela centração, ou seja, a criança passa a fazer uso de tudo o que é relevante e não 

se centrar em um único fato.  

 Nesse estágio do desenvolvimento, ela tem como característica a dedução 

apropriada, o que antes não tinha no estágio anterior, sendo capaz de mudar o seu 

pensamento utilizando-se da reversibilidade. Também é um período em que a 

criança estabelece as conservações de números, área e massa, a conservação de 

volume de acordo com Wadsworth (1997) não é alcançada antes dos 11 anos de 

idade.  

 Com suas estruturas anteriores já desenvolvidas, assimilação e acomodação, 

a criança constrói as operações lógicas. Wadsworth (1997, p. 108) salienta que “as 
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operações lógicas são ações cognitivas internalizadas que permitem à criança 

chegar a conclusões que são lógicas”. 

 Assim, as crianças organizam as suas experiências em esquemas superiores, 

ou seja, a experiência anterior vai ser modificada por um novo conhecimento 

adquirido pela prática vivenciada. 

 A capacidade de a criança distribuir e organizar mentalmente um conjunto de 

elementos como: peso, tamanho ou volume em ordem crescente ou decrescente, 

faz parte do seu desenvolvimento no estágio das operações concretas.  

 A questão de velocidade e tempo de acordo com Wadsworth (1997, p. 114), 

“[...] as crianças de um modo geral não compreendem as relações entre tempo e 

velocidade até a idade de 10 ou 11 anos”, pois para a criança um objeto só é 

considerado veloz se ele em movimento passar à frente de outro objeto. 

 Com o fim do egocentrismo, a criança desenvolve a afetividade e 

consequentemente à cooperação. As experiências afetivas não são 

desconsideradas e sim estabelecidas como valores, no qual pode levar a criança a 

tomar diferentes decisões. 

 Com isso, a criança desenvolve a autonomia, “as crianças começam a ser 

capazes de fazer suas próprias avaliações morais. Isto é, elas começam a fazer 

avaliações das ações considerando o que é correto ou não correto, bem como a 

considerar os efeitos das ações sobre os outros” (WADSWORTH, 1997, p. 119). 

 O respeito com o adulto é tratado de forma mútua, pois já considera o ponto 

de vista do outro indivíduo. De acordo com (PIAGET, 1963b apud 

WADSWORTH,1997, p. 120): 

[...] a fonte específica de moralidade entre as crianças é a reciprocidade 
afetiva e cognitiva ou “respeito mútuo” que se libera vagarosamente ao 
respeito unilateral. Isto começa tão logo inicie o nível da operação 
intelectual concreta e a cooperação. O respeito mútuo resulta das trocas 
entre os indivíduos considerados como iguais. Isto pressupõe, antes de 
mais nada, a aceitação de valores comuns, em especial com respeito às 
próprias trocas. Cada parceiro avalia outros, de modo que – novamente - no 
respeito mútuo se encontra a combinação de simpatia e medo que faz parte 
do respeito.  

   

 Desta forma, a criança ao se socializar com outros sujeitos vai desenvolvendo 

a autonomia, e com isso outras mudanças começam a fazer parte da vida da 

criança, como compreender a importância de regras. 

 Assim, percebemos que as características das crianças de 9 a 10 anos 

segundo a perspectiva Piagetiana, é que esta atinge o desenvolvimento lógico, ou 
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seja, é capaz de resolver os problemas por meio de suas experiências presentes e 

gradualmente vai dando importância para a opinião de outra pessoa, progredindo do 

egocentrismo para a socialização.  

 Segundo a perspectiva de Vygotsky, a criança vai se desenvolvendo a partir 

da interação com o outro. De acordo com Oliveira (1998, p. 24): 

 

[...] Vygotsky tem como um de seus pressupostos básicos a ideia de que o 
ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro social. A 
cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, no 
longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 
funcionamento psicológico do homem. 
 
 

 Então, a criança se desenvolve na interação com o outro, “pois desde o seu 

nascimento ela está em constante interação com o adulto, e este compartilha com 

ela o seu modo de viver, integrando os significados que foram produzidos e 

acumulados historicamente” (FONTANA, 1997, p. 57). De acordo com a autora, o 

desenvolvimento é entendido como uma internalização da cultura, que se inicia nas 

relações sociais. 

 Uma das características nessa fase do desenvolvimento é a latência que 

acontece por volta dos 6 aos 11 anos de idade e é um momento importante pois é a 

formação da sexualidade da criança. É uma fase que na escola o menino quer ficar 

separado da menina. Segundo o autor, é essencial que os pais compartilhem com o 

filho o seu dia, para que a criança entenda e reconheça que homem e mulher podem 

fazer a mesma coisa, tendo o seu pai ou a sua mãe como uma referência 

(CAPELATTO, 1998). 

 Assim, nessa fase o contato com as histórias favorece a aceitação de 

momentos desagradáveis, ajuda a resolver os conflitos, também favorece prazer e 

contribui para o desenvolvimento da criança. Mas saber o que contar nessa fase é 

essencial. De acordo com Coelho (1995, p. 13), “é necessário fazer uma seleção 

inicial, levando em conta, entre outros fatores, o ponto de vista literário, o interesse 

do ouvinte, sua faixa etária, suas condições socioeconômicas”. 

 Então, para essa faixa etária o seu interesse é por histórias de fadas, histórias 

com ligação à realidade, aventuras, narrativas de viagens, explorações, invenções, 

fábulas, mitos e lendas, pois a criança já possui o senso crítico e consegue 

manifestar a sua opinião. 
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 Com isso, a conversa com a criança sobre a história é um momento para que 

possam atribuir significados concretos às palavras, além de ajudá-la a pensar e a 

crescer. Portanto, nesse período as ações das crianças atingem a compreensão, 

pois conseguem lidar com noções e conceitos que explicam as leis de 

funcionamentos dos objetos e suas propriedades. 

 Para a literatura, nessa fase, a criança desenvolve uma leitura interpretativa, 

sendo capaz de compreender textos breves a partir de uma leitura simples sem 

depender das ilustrações. Segundo Filipouski (1985, p. 115), a criança demonstra 

habilidades de reunir as informações do texto, classificar os fatos importantes e 

associar o texto lido com a realidade na sua interação com outros indivíduos. 
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CAPÍTULO III – MONTEIRO LOBATO E A LITERATURA PARA CRIANÇAS 

 

 Este capítulo visa compreender a vida e a obra de Monteiro Lobato, pois este 

tinha como objetivo levar o leitor a refletir sobre a realidade em que está inserido. 

Por meio de sua literatura voltada tanto para os adultos como a infantil, abordam 

situações reais no imaginário das pessoas, fazendo com que o leitor interprete e 

dialogue com a sua realidade.  

3. BIOGRAFIA DO AUTOR  

 

 Na noite de 18 de abril de 1882 nasce em Taubaté, José Renato, que tem por 

seus familiares o apelido de Juca. Aos onze anos decide mudar de nome, José 

Bento, do qual as iniciais correspondem com as letras da bengala de seu pai. José 

Bento vive com os pais e as suas irmãs na fazendo Santa Maria, nos arredores de 

Taubaté. 

 Quando visitava a casa de seu avô, o que mais o encantava era a biblioteca 

com os livros ilustrados. As primeiras lições não ocorrem na escola e sim em casa, 

com a ajuda de sua mãe dona Olímpia, que o ensina a ler, escrever e contar. Depois 

o professor particular, Joviano Barbosa, se encarregou de sua educação, mais tarde 

começa a frequentar as escolas particulares de Taubaté (LAJOLO, 1985, 13). 

 No Colégio Paulista, José Bento é colaborador do jornal estudantil “O 

Guarany”. Em 1896, matricula-se no Instituto Ciências e Letras, colaborando nos 

jornais “O Patriota” e “A Pátria” até que funda seu próprio jornal H2O. Também 

participa do Grêmio Literário Álvares de Azevedo, onde se realizam discursos e 

torneios oratórios. 

 Após o falecimento de seus pais, é o avô quem assume a guarda de José 

Bento e suas irmãs. José Bento se vê obrigado pelo avô a matricular-se no curso de 

Direito, mas o que ele queria mesmo era ir para a Escola de Belas Artes. E em 1900, 

ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo. De acordo com Lajolo (1985, p. 16), 

“já nos primeiros tempos de faculdade confirma-se seu desinteresse pelo estudo das 

leis, substituído pela caricatura dos professores e pelas atividades estudantis”.  

 Deste modo, Lobato funda com seus amigos a “Arcádia Acadêmica”, onde se 

discute literatura e no ano de 1903 participa de um concurso literário com o conto 
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“Gens Ennuyeux”, texto vencedor que o jornal publica em 1904, e logo em seguida 

funda com seu grupo de amigos “O Cenáculo” (LAJOLO, 1985, p. 18).  

 É na convivência com seus amigos Godofredo Rangel, Ricardo Gonçalves 

que Lobato compartilha uma república no chalé que batizaram de “O Minarete”, onde 

ocorre muita discussão de literatura.  

 Segundo Lajolo (1985, p. 19) Minarete serviu também de nome para um jornal 

na cidade do interior paulista, Pindamonhangaba, quando Benjamim Pinheiro amigo 

do grupo “O Cenáculo”, formado em direito e querendo se candidatar a prefeito do 

município, cria o jornal e confia em Lobato e seus amigos para que pudessem 

escrever algumas páginas.   

 No ano de 1904, Monteiro Lobato se forma e retorna para Taubaté. Lamenta 

da vida no interior e fica noivo de Maria Pureza, neta do professor com quem jogava 

xadrez. E em 1907, assume o cargo de promotor na cidade de Areias. 

 Monteiro Lobato casa-se com Maria Pureza em 1908. E no ano de 1911, com 

a morte de seu avô, visconde de Tremembé, Lobato transforma-se num grande 

proprietário rural e muda-se com a sua família para a fazenda, agora já aumentada 

com seus três filhos Marta, Edgar e Guilherme.  

 

3.1 Lobato: de fazendeiro a escritor e editor 

 

 Com a fazenda sem render lucros e Lobato cada vez mais insatisfeito, 

começa a escrever artigos, “Velha Paga” e “Urupês” para o jornal O Estado de S. 

Paulo. Em 1918, Monteiro Lobato compra a Revista do Brasil, e inaugura a marca 

Monteiro Lobato com o livro de contos de sua autoria “Urupês”, lançado no mesmo 

ano (Lajolo, 1985 p. 30). Segundo a autora, Lobato reconhece a literatura como uma 

mercadoria, por isso a sua preocupação com a qualidade gráfica e estética dos 

livros.  

 De acordo com Moreira (1962, p. 11): 

 

Monteiro Lobato sempre desejou ser pintor; os seus melhores críticos e ele 
mesmo assinalaram o imenso débito de sua obra de escritor para com esse 
gosto pela pintura. Vem daí, certamente a preocupação em escolher o tom 
exato, a imagem mais nítida, mais vigorosa, mais expressiva. Esforçava-se 
Lobato por colocar a cena evocada ao alcance da visualização concreta do 
leitor - por “pintar com palavras”, como ele próprio declarou.  
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 Depois que Lobato iniciou sua vida como proprietário na fazenda percebe o 

agravamento das queimadas executadas pelo povo, o que acabava prejudicando o 

solo, e também a política econômica que não favorecia a lavoura. Assim, Lobato em 

seus textos procura utilizar uma linguagem que as pessoas pudessem refletir sobre 

a realidade brasileira, nesse contexto, surge a figura do Jeca para abordar esta 

realidade (LAJOLO,1985).  

 Com base em Lajolo (1985, p. 41), o personagem Jeca Tatu reaparece no 

cenário nacional se multiplicando em outras vozes, como: Rui Barbosa que retoma a 

imagem do caipira e amplifica a tribuna eleitoral e Miguel Pereira, que faz uso do 

personagem nas campanhas sanitaristas.     

 Jeca Tatu tratava-se de obra polêmica, escrita no tom quase sempre virulento 

do panfletário, conforme Cavalheiro: “Ali estava ele, o pobre Jeca, sempre de 

cócoras, incapaz de ação, amarelo e fraco, chupado pelas verminoses. Elemento 

negativo entre as forças produtivas da nação era preciso curá-lo, limpá-lo das 

gafeiras” (CAVALHEIRO, 1955, p. 229). 

 

Mas é no bojo da sua segunda ressureição, por ocasião das campanhas de 
saneamento, que o próprio Lobato retoma sua criatura, focalizando-a 
diferentemente, compreendendo-a agora à luz de um outro contexto: o da 
saúde pública brasileira, corroída pelas endemias (LAJOLO, 1985, p. 42). 
 

 

 Diante disso, O Jeca Tatu representava o problema do Brasil que primeiro foi 

o saneamento e depois outras doenças como malária, doença de chagas, sífilis, 

tuberculose. A princípio, em tom didático, Lobato descreve a doença, sua gênese, 

desenvolvimento e consequências (CAVALHEIRO, 1955, p. 230).  

 Com isso, “Monteiro Lobato toma a liderança jornalística, torna-se tema de 

conversa obrigatória, o que leva os poderes públicos ao abandono da criminosa 

impassibilidade e desleixo em que viviam” (CAVALHEIRO, 1955, p. 230).  

 Estes artigos de Lobato censuram a precariedade da saúde pública, 

representando uma autocrítica deste Lobato ao Lobato anterior, que em 1914 não 

soube entender o caboclo incendiário de Buquira, mas agora sabe o que o Jeca 

representa, ou seja, um Jeca que agora está curado das doenças, enriquece e 

torna-se um divulgador da higiene e do progresso (LAJOLO, 1985, p. 44).  
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 Mesmo diante das polêmicas sobre os textos de Lobato, sua carreira editorial 

se amplia e faz parceria com uma empresa Argentina com o objetivo de aumentar o 

capital. Segundo Lajolo (1985, p. 47), “a Editora da Revista do Brasil, desdobrada na 

Monteiro Lobato & Cia e depois na Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato, 

acaba falindo em virtude da revolução de 1924 que paralisa a cidade de São Paulo”. 

 Diante disso, em 1925 tem origem a Companhia Editora Nacional, sendo esta 

a pioneira das grandes editoras modernas brasileiras. Foi com a falência da editora 

que Monteiro Lobato produziu o Sítio do Picapau Amarelo que começou a circular 

em 1921, ano da publicação de A Menina do Narizinho Arrebitado (LAJOLO, 1985). 

 

A história de Dona Benta, aquela velha de mais de sessenta anos, óculos 
de ouro no nariz, que mora na companhia da mais encantadora das netas, 
mergulha na eternidade. Mais do que desdobrar-se nas aventuras contadas 
nos livros que até o fim da vida Lobato publicou aqui e na Argentina, o sítio 
do Picapau Amarelo marcou a imaginação de gerações e gerações de 
brasileiros (LAJOLO, 1985, p. 48).  
 
 

 Deste modo, foi no ano de 1921 que Monteiro Lobato apresenta pela primeira 

vez a literatura infantil. 

 

O surgimento de livros para crianças pressupõe uma organização social 
moderna, por onde circule uma imagem especial de infância: uma imagem 
que encare as crianças como consumidoras exigentes de uma literatura 
diferente da destinada aos adultos (LAJOLO, 1985, p. 49). 

  

 

 A história da Menina do Narizinho Arrebitado passa a conquistar a preferência 

das crianças, e com isso o governo do Estado adquire grande parte dos livros para 

distribuí-los gratuitamente nas escolas.  

 Segundo Cavalheiro (1955, p. 325- 326), aproveitando essa onda, escreve a 

seguir “O Saci”, “O Marquês de Rabicó”, “Fábulas”, e “Jeca Tatuzinho” que vende 

aos milhares. E assim, Monteiro Lobato não se da conta que está criando a literatura 

infantil brasileira. 

 Com a crise da editora, Monteiro Lobato muda-se para o Rio de Janeiro. De 

acordo com Cavalheiro (1955, p. 331), “nesse fim de 1925, aos quarenta e quatro 

anos de idade. Lobato dá um balanço na vida. E verifica que fora rico: de sonhos e 

esperanças e também de bens materiais. Perdera tudo. Precisa partir da estaca a 

zero”. 
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 Diante de todas as suas dificuldades, é na literatura que Monteiro Lobato 

desafoga as suas mágoas e é nela que vai continuar a sua luta (CAVALHEIRO, 

1955, p. 339). Aos cinquenta anos de idade, para manter-se Monteiro Lobato só tem 

um recurso, o trabalho intelectual, ou seja, edita livros como: “As Novas Reinações 

de Narizinho” e “História do Mundo para as Crianças”, traduz obras como: “Mowgli o 

Menino Lobo”, “Pinocchio” entre outros. Em 1934, escreve “Emília no País da 

Gramática” e traduz ainda outras histórias. 

 “Positivamente, diz ele, não sei explicar como produzi tanto sem atrapalhar o 

meu trem normal de vida” (LOBATO, apud CAVALHEIRO, 1955, p. 430). Monteiro 

Lobato vivia reclamando dos dias curtos e das coisas que não conseguia fazer, mas 

se não fosse a literatura ele cairia em desespero. “Ela o salva. É o seu consolo. A 

sua alegria. Só ela lhe dá satisfações completas” (CAVALHEIRO,1955, p. 430). 

 A partir do lançamento de seu primeiro livro, A Menina do Narizinho 

Arrebitado, Monteiro Lobato busca se comprometer com o espaço e os personagens 

que irão ocupar essas aventuras. 

 

É o sítio do Picapau Amarelo propriedade de Dona Benta, que vive 
originalmente acompanhada de sua neta, a menina Lúcia, conhecida por 
Narizinho, e de uma cozinheira antiga e fiel, tia Nastácia. Trata-se de uma 
população pequena para preencher um cenário tão grande, mas 
personagens multiplicam-se rapidamente, com a inclusão de outros seres 
humanos (Pedrinho), seres mágicos (os bonecos animados Emília e 
Visconde), animais falantes (o porco Rabicó, o burro Conselheiro e o 
rinoceronte Quindim), sem falar dos eventuais seres aquáticos, habitantes 
do Reino das Águas Claras, localizado nas cercanias do sítio, ou dos 
visitantes mais ou menos habituais, como Peninha, o Gato Félix ou o 
Pequeno Polegar (LAJOLO; ZILBERMAN, 1991, p. 55).  
 
 

 Com isso, Lobato mantém um grupo de personagens definitivos o que permite 

novas histórias, pois o sítio é o ponto de entrada de todas as aventuras. De acordo 

com Lajolo e Zilberman (1991, p. 56): 

 

Assim sendo, o sítio não é apenas o cenário onde a ação pode transcorrer. 
Ele representa igualmente uma concepção a respeito do mundo da 
sociedade, bem como uma tomada de posição a propósito da criação de 
obras para a infância. Nessa medida, está corporificando no sítio um projeto 
estético envolvendo a literatura infantil e uma aspiração política brasileira. 
 
 

 Monteiro Lobato em suas obras, escreve de forma crítica os acontecimentos 

no Brasil, como o país estava abandonado em relação à saúde pública e como este 

poderia sobreviver financeiramente com recursos minerais, em particular o petróleo. 
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Por meio da sua literatura, Lobato convida a população em prosseguir com o futuro 

e sair do atraso econômico que o país estava passando (ROCHA, 1981).  

 

Mas, como íamos contando, naquele dia Pedrinho começou a ler o jornal à 
moda americana, com os pés em cima da grade. Em certo momento 
interrompeu a leitura para dizer em voz alta falando consigo mesmo: 
─ Bolas! Todos os dias os jornais falam em petróleo e nada do petróleo 
aparecer. Estou vendo que se nós aqui no sítio não resolvermos o problema 
o Brasil ficará toda vida sem petróleo. Com um sábio da marca Visconde 
para nos guiar, com ideias da Emília e com uma força bruta como a do 
Quindim, é bem provável que possamos abrir no pasto um formidável poço 
de petróleo. 
Por que não?  (LOBATO, O poço do Visconde, 1982, p. 8). 
 
 

 Em sua obra, O poço do Visconde, Lobato manifesta que é possível encontrar 

petróleo no Brasil, mostrando os benefícios que este pode trazer para o país, mas, 

se as autoridades investissem na descoberta.  

 

─ E por que o Brasil também não produz milhões e milhões de barris? Será 
que não existe petróleo aqui? 
─ Não existem perfurações, isso sim. 
Petróleo o Brasil tem para abastecer o mundo inteiro durante séculos. Há 
sinais de petróleo por toda a parte em Alagoas, no Maranhão, em toda a 
costa nordestina, no Amazonas, no Pará, em São Paulo, no Paraná, em 
Santa Catarina, no Rio Grande, em Mato Grosso, em Goiás. A superfície de 
todos esses Estados está cheia dos mesmos indícios de petróleo que 
levaram as republicas vizinhas a perfurar e a tirá-los aos milhões de barris. 
Os mesmíssimos sinais... 
 ─ Então por que não se perfura no Brasil?  
 ─ Porque as companhias estrangeiras que nos vendem petróleo não têm 
interesse nisso. E como não têm interesse nisso foram convencendo o 
brasileiro de que aqui, neste enorme território, não havia petróleo. E os 
brasileiros bobamente se deixaram convencer... (LOBATO, O poço do 
Visconde, 1982, p. 26). 

   

 

 Deste modo, em suas obras Monteiro Lobato procura apontar os problemas 

sociais, econômicos e políticos que o país estava passando. Sendo a literatura a 

contribuição para conscientização e um posicionamento mais critico e reflexivo sobre 

a sociedade.  

 Monteiro Lobato em suas obras, escreve as representações da pátria, “[...] o 

sítio significando cada vez mais o mundo como Lobato gostaria que fosse” 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 1991, p. 57). Com isso, Mostra para o público elementos 

característicos da modernidade em seus textos, como manifestações verbais e a 

cultura internacional.  
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 Essas manifestações da cultura onde, no sítio, tudo é permitido faz com que 

suas obras infantis transformem o sítio acolhendo personagens de tradições 

diversas. Além disso, o seu livro infantil organiza-se na repetição de um mesmo 

grupo de personagens e de um mesmo espaço, o que garante a fidelidade de seus 

leitores (LAJOLO, 1985, p. 51). 

 Também criou na sua literatura, personagens que vivem no mundo e na 

mente, tanto das crianças como na mente dos adultos, personagens que se 

eternizaram no mundo infantil. Assim, Monteiro Lobato valorizava o contexto 

histórico propondo reflexões acerca da realidade em que estamos inseridos, 

alternando em suas publicações obras para adultos e para crianças. Prolongando as 

aventuras dos seus personagens em muitos outros livros em torno do Sítio do 

Picapau Amarelo. 

 Monteiro Lobato foi um homem que assumiu posições a respeito de vários 

assuntos de sua época. Porém, uma das características mais marcantes de sua 

literatura é o compromisso com seu tempo, em face do qual toma definitivamente 

uma luta por um Brasil modernizado. 

 Assim, as histórias do sítio vão reunindo preocupações didáticas fazendo com 

que Lobato se dedique a várias matérias do currículo escolar, como: Aritmética da 

Emília (1935), Geografia de Dona Benta e História das invenções, entre outros 

(LAJOLO, 1994, p.97). 

 Também se preocupa com a leitura, trazendo em suas obras uma leitura ao 

alcance de todos. “A moda de Dona Benta ler era boa. Lia diferente dos livros. Como 

quase todos os livros de crianças que há no Brasil são muito sem graça, cheios de 

termos do tempo da onça ou só usados em Portugal[...]” (LOBATO, Reinações de 

Narizinho, 1957 apud LAJOLO, 1994, p. 98). 

 Desta forma, Lobato amplia o universo cultural de seus leitores à sua 

maneira, tornando o ato de ler prazeroso. E a partir do progresso da leitura de suas 

histórias faz com que as experiências de seus leitores encontrem sentido, 

compreensão em envolvimento com o leitor e a obra. 

   

3.2 Lobato e a literatura para crianças no Brasil: um novo padrão  

 

 A literatura infantil teve seu início no século XVIII, embora suas primeiras 

obras tenham aparecido na França, sua difusão aconteceu na Inglaterra. Como o 
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país estava crescendo por causa da industrialização, a literatura infantil passa a 

assumir a condição de mercadoria, pois antes disso não se produzia para as 

crianças sendo estas consideradas pequenos adultos (LAJOLO; ZILBERMAN, 

1991). 

 Com o desenvolvimento das cidades, o livro se torna favorável entre os 

grupos tanto da burguesia como os núcleos mais humildes, pois é na literatura que 

se espelha a escolarização e a cultura, ou seja, os elementos dos textos transmitem 

valores ideológicos da burguesia, moldando assim as crianças e os jovens. 

 De acordo Lajolo e Zilberman (1991, p. 18), “com o século XVIII, aperfeiçoa-

se a tipografia e expande-se a produção de livros, facultando a proliferação dos 

gêneros literários que, com ela, se adequam à situação recente”. E assim, se a 

literatura trabalha sobre a língua escrita, esta fica dependendo da capacidade de 

leitura dos alunos, supondo que estes tenham passado pela instituição escolar. 

 Deste modo, começa a ligação entre literatura e escola, a literatura sendo o 

ponto de ligação entre a criança e a sociedade e de outra a escola, que vai 

promover e estimular condições de realizar a circulação da literatura.  

 Com a valorização da instrução e da escola, ocorre a preocupação com a 

literatura para as crianças brasileiras, ficando evidente a importância do hábito de ler 

para a formação do cidadão. Com isso, os intelectuais, jornalistas e professores 

começam a produzir livros para o fortalecimento de um Brasil moderno (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1991). 

 “A justificativa para tantos apelos nacionalistas e pedagógicos, estimulando o 

surgimento de livros infantis brasileiros, era o panorama fortemente marcado por 

obras estrangeiras” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1991, p. 29). 

 Com isso, a justificativa por falta de material brasileiro é representada pela 

tradução e adaptação de histórias europeias, que circulam em edições portuguesas, 

as quais as crianças não compreendiam a cumplicidade do idioma, ou seja, essa 

literatura se distanciava da língua materna dos leitores brasileiros. 

 A literatura de Monteiro Lobato surge como necessidade de escrever para as 

crianças em uma linguagem que as interessam, liderando uma nova expressão 

literária. Monteiro Lobato rompe com os padrões de literatura que se originou na 

Europa.  

 A sua literatura apresenta o universo rural, “onde projeta o campo como 

cenário predileto para a aventura das crianças” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1991, p. 
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61).  Assim, como na sua obra adaptada Dom Quixote das crianças, Monteiro 

Lobato faz adequações e cortes para que a criança tenha condições de ler a obra, 

visando atingir uma comunicação maior com o leitor. 

 De acordo com Lajolo e Zilberman (1991, p. 83), “as obras romperam com os 

laços de dependência à norma escrita e ao padrão culto, procurando incorporar a 

oralidade sem infantilidade, tanto na fala das personagens, como no discurso do 

narrador”. 

 Deste modo, a literatura reproduziu mensagens de prazer de comunicação e 

de ouvir histórias, trazendo para o leitor a aproximação do contexto em que as 

histórias foram criadas, ou seja, uma obra familiar e de fácil identificação do leitor.  

 Monteiro Lobato foi um homem público, que assumiu posições sobre todos os 

assuntos de sua época. Porém, uma das características marcantes de sua literatura 

é o compromisso com o seu tempo. De acordo com Rocha (1981, p.102):   

 

Lobato luta por um Brasil que modernize em moldes capitalistas, tendo, ao 
menos durante boa parte de seus livros, a sociedade norte-americana como 
modelo de sua utopia social. Mesmo suas lutas pelo petróleo e demais 
minérios, sua impaciência em fazer do atraso brasileiro parte de um modelo 
burguês capitalista para o qual a eficiência e a racionalização são 
mandamentos supremos.  

 
 

 Deste modo, além de defender uma sociedade moderna Lobato recusa a 

linguagem acadêmica, assumindo uma literatura que tematize o Brasil, ou seja, 

trazendo o personagem brasileiro para as suas obras. Arrastando o público leitor 

para o universo maravilhoso e fantástico através do pó de pirlimpimpim (ROCHA, 

1981). 
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CAPÍTULO IV – COLETA DE DADOS: CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE 

COLETA 

 

 Neste capítulo, iniciamos com os critérios para a seleção do campo de 

pesquisa, caracterização do campo e, em seguida, apresentaremos os dados e os 

resultados da coleta. 

4. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DO CAMPO PARA APLICAR O QUESTIONÁRIO 

 A instituição, Colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão, onde os dados 

foram coletados está incorporada como órgão suplementar da Universidade 

Estadual de Londrina, vinculado academicamente ao Centro de Educação, 

Comunicação e Artes (CECA).  

 A seleção para a coleta de dados dessa instituição ocorreu por ser um 

estabelecimento de Ensino em que os próprios alunos dos Cursos de Licenciatura 

fazem a aplicação numa situação real de ensino-aprendizagem dos conhecimentos 

técnicos adquiridos no seu Curso de Graduação, além de servir também de Campo 

de experimentação pedagógica para renovação e melhoria do ensino Fundamental e 

Médio. 

 A seleção das turmas de 3as e 4as séries para a pesquisa aconteceu, pois as 

crianças, geralmente, estão no final dos Anos Iniciais, propiciando um 

desenvolvimento maior em relação à leitura, o que poderia facilitar ainda mais, com 

a leitura de Lobato. 

 

4.1 Caracterização do campo selecionado 

 O Colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão, mais conhecido como 

Colégio de Aplicação da UEL, nasceu por iniciativa do Professor José Aloísio Aragão 

em 20 de junho de 1960, como Ginásio Estadual de Aplicação (UEL, 2012).  

 Sua fundação se concretizou com a publicação do Decreto nº 9053 de 

12/03/1946 que determinava a criação de Colégios de Aplicação, juntamente às 

Instituições de Ensino Superior, com o objetivo de oferecer melhor formação 

profissional aos futuros educadores, servindo de campo de experimentação 
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pedagógica aos alunos de graduação e melhorando, assim, o Ensino Fundamental e 

Médio. 

 Hoje o Colégio de Aplicação da UEL tem como missão oferecer um ensino 

formal qualificado, gratuito e democrático nos níveis de ensino fundamental, médio e 

profissionalizante, sendo campo de experimentação pedagógica para a Universidade 

Estadual de Londrina, visando à preparação de pessoas para o exercício da 

cidadania (UEL, 2012). 

 As séries iniciais do Ensino Fundamental funcionam no período matutino e 

vespertino, tendo aproximadamente 250 alunos. É um total de oito salas contando 

com a sala do contra turno, educandos sendo uma sala por turma, professores, 

secretaria e pedagogas. Quatro banheiros, dois para os alunos, um para os 

professores e outro para os funcionários.  

 No refeitório existem mesas com bancos grandes e pequenos, possui uma 

biblioteca que também funciona como sala de vídeo, o pátio contem três 

bebedouros, mesas, e um painel. 

 O Colégio tem uma área livre na qual estão plantadas árvores com bancos de 

cimento ao seu redor. Essa área é utilizada pelos alunos nas aulas de Educação 

Física e também em aulas extraclasse. 

 

4.2 Aplicação do instrumento de coleta 

 No intuito de analisar o processo da leitura e o interesse da mesma dando 

enfoque nas obras de Monteiro Lobato, utilizamos uma pesquisa com base teórica e 

prática que aconteceu por meio da coleta de dados juntos aos professores das 3as e 

4as séries dos Anos Iniciais Ensino Fundamental no ano de 2011, sendo aplicado um 

questionário de caráter qualitativo e quantitativo.  

 Com a pesquisa inicial, voltada para a base teórica, procuramos fundamentar 

a discussão em autores que investigam leitura e formação de leitores na escola; a 

mediação da literatura na escola e, principalmente, em relação às obras de Lobato 

destinadas às crianças. 

 Para o instrumento de coleta de dados, utilizamos um questionário com 

elementos quantitativos que empregamos para auxiliar a melhor caracterização da 

análise dos dados coletados.  
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 Foi entregue às professoras o questionário contendo perguntas de 

identificação, de como ocorreu o seu processo de leitura na infância, se gostam de 

ler, qual tipo de material que as professoras utilizam para sua leitura, se já leram 

obras de Monteiro Lobato, se consideram a leitura importante, se as professoras 

acham importante trabalhar a leitura da literatura no Ensino fundamental, se já 

trabalharam com alguma obra desse autor na sala de aula, se a escola possui 

biblioteca, se na biblioteca possui obras de Monteiro Lobato, se os alunos 

frequentam a biblioteca da escola e, por final, se as professoras acreditam que seja 

importante os alunos das 3as e 4as séries lerem obras de Monteiro Lobato. 

 Os questionários foram tabulados e com a análise dos dados, que veremos a 

seguir, buscamos coletar informações sobre o que as professoras entendem por 

leitura, literatura e as obras de Monteiro Lobato e qual a importância desta ser 

trabalhada em sala de aula. 
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CAPÍTULO V – ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O questionário foi respondido por professoras regentes das séries 

mencionadas e procurou evidenciar como ocorre o processo de leitura nas 3as e 4as 

séries dos Anos Iniciais Ensino Fundamental, dando enfoque para a leitura de obras 

de Monteiro Lobato. 

No quadro a seguir, apresentaremos a identificação, ou seja, a caracterização dos 

participantes da pesquisa. 

 

Quadro1- Identificação e formação dos professores 

 
 
Idade das 
professoras 

Professora 
A 

Professora 
B 

Professora 
C 

Professora 

D 

24 anos 43 anos 30 anos - 

Sexo Feminino Feminino Feminino - 

Respondeu o 
questionário 

Sim  Sim  Sim Não 

 

Formação  

 

Graduação em 
Pedagogia  

Pós-graduação 
em Gestão, 
Supervisão e 
Orientação 
Escolar 

Graduação em 
Pedagogia e Pós-
Graduação em 
recursos humanos 

- 

Tempo de 
atuação 

 

10 meses 17 anos 2 anos - 

Está com esta 
turma desde 

Junho de 2011 2011 Fevereiro de 2011 - 

  

 Em uma primeira questão procuramos identificar os professores. A pesquisa 

contou com a participação de quatro professoras nas respostas ao questionário, 

obtendo (03) três questionários respondidos e (01) um não respondido. 

 As idades das professoras variam entre 24 e 43 anos, todas do sexo feminino, 

as professoras A e C com graduação em pedagogia e apenas a professora B não 

descreveu a sua graduação. Em relação ao tempo de atuação das professoras, 

constatamos que oscila entre 10 meses a 17 anos, mas com a turma de 2011 

estavam desde o início do ano daquele ano.  
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 A seguir, as respostas das professoras à questão que trata do professor leitor, 

no quadro 2:  

  

Quadro 2- Professor leitor  

Perguntas  Professora 
A 

Professora  
B 

 

Professora 
C 

Professora  
D 

2- Durante a 
infância, você se 
lembra de ter 
tido contatos 
com livros?  

Sim  
 
 

Sim 
 
 

Sim 
 
 
 
 

Não respondeu 
 

 
 
 

2.2- Em caso 
de resposta 
afirmativa ou 
negativa, como 
ocorria esse 
contato? 
(justifique sua 
resposta) 

Com livros de 
histórias infantis: 
contos de fadas 
principalmente, 
e didáticos. 

Na escola e 
em casa 

Meus pais 
compravam 
coleções de 
clássicos 
(Chapeuzinho 
Vermelho, Branca 
de Neve) e às 
vezes gibis. 

Não respondeu 

3- Você gosta de 
ler?  
 
 

Às vezes 
 
 
 

Sim  
 
 

Sim 
 
 

Não respondeu 

3.1- Por quê? 
 

Às vezes 
algumas 
literaturas se 
apresentam de 
forma muito 
complexa e de 
difícil 
compreensão. 

Aprendo 
coisas novas, 
viajo para outros 
lugares, 
desperta a 
imaginação, 
para mim é uma 
terapia. 

Para relaxar. Me 
transporta para 
um mundo irreal, 
um mundo que eu 
crio. 

Não 
respondeu  

4- Que tipo de 
material você 
usa para a sua 
leitura?  

Variados: 
teóricos, 
histórias infantis, 
literatura 
brasileira 
clássica, artigos 
etc. 

Jornais, revistas, 
livros dos mais 
variados temas. 

Títulos que 
agradam. 
Histórias de 
animais, fatos 
reais. Leio 
Revistas também 
e matérias na 
internet. 

Não respondeu 
 
 
 
 
 
 

  

Nesse quadro foi investigado, na questão Nº2, o professor leitor e de acordo 

com as respostas coletadas, as professoras relatam que durante a infância elas se 

lembram de ter tido o contato com os livros e esse primeiro contato ocorreu na 

escola, em casa com os livros de contos e com os pais. 

A terceira pergunta trata sobre o porquê as professoras gostam de ler, a 

professora A respondeu que, às vezes, a literatura se apresenta de forma complexa, 

o que pode nos levar a entender a dificuldade da professora em interpretar textos 

mais elaborados da literatura, o que faz pensar na relevância das pessoas, 
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principalmente professores, serem leitores, de se envolverem com o que lê, 

buscando a compreensão do texto para tornar a leitura significativa e prazerosa.  

As professoras B e C, gostam de ler, pois a leitura desperta a imaginação e 

transporta para outro mundo. Nesse sentido, entendemos que quando se lê um 

texto, o leitor passa a viver todas as emoções que a leitura pode proporcionar. De 

acordo com Silva (2010, p. 11):  

 

o livro existe e se constrói na leitura; se reconstrói em cada leitura. Assim, 
as palavras não estão fixas nele; o significado delas se altera em cada 
contato, em cada relação – não importando se é o mesmo leitor que volta a 
se embrenhar pelos caminhos já anteriormente percorridos. 

 
 

Desta forma, para compreender a leitura, não basta apenas decifrar os sinais 

gráficos, é preciso que o leitor participe ativamente desse processo escolhendo o 

significado mais apropriado para as palavras para tornar a leitura significativa. 

Assim, podemos perceber como a leitura é importante para a formação humana, 

pois mesmo trazendo um vocabulário mais elaborado, a leitura pode enriquecer e 

nos transportar para outro mundo de possibilidades.  

Na questão de Nº4 procuramos saber quais os materiais que são utilizados 

para leitura das professoras, e estes variam de livros, histórias infantis, revistas, 

jornais e internet. Percebemos que o interesse pela leitura é desenvolvido de acordo 

com as oportunidades de uma leitura prazerosa surgidas durante a vida, sendo esta 

uma experiência em que o leitor responde a um desejo interior, tanto para obter 

informações específicas ou para passar o tempo.  

O quadro a seguir busca saber se as professoras já leram obras de Monteiro 

Lobato. 

Quadro 3 - O professor e a leitura de Monteiro Lobato  
 

Perguntas  Professora A Professora  
B 

Professora  
C 

Professora D 

5- Você já 
leu alguma 
obra de 
monteiro 
Lobato?  

Sim 
 
 
 

Sim  
 
 
 

Sim 
 
 
 

Não respondeu 

5.1- Qual ou 
quais você 
leu? 

A Reforma da 
Natureza e 
Caçadas de 
Pedrinho. 

A Reforma da 
Natureza e 
Emília no País 
da Gramática. 

Reinações de 
Narizinho 
(parcial) 

Não Respondeu 
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 Na questão de Nº 5, procuramos saber se as professoras já leram obras de 

Monteiro Lobato, onde todas relatam que leram as obras do autor como: A Reforma 

da Natureza, Caçadas de Pedrinho e Emília no País da Gramática.  Somente a 

professora C diz que realizou uma leitura parcial da obra Reinações de Narizinho, 

talvez por as obras de Monteiro Lobato serem extensas e, assim como no quadro 2 

na questão de Nº 4, a professora prefira fazer uma leitura rápida, lendo os títulos que 

ela considera importantes no momento. No quadro seguinte indagamos sobre os 

conceitos que as professoras têm sobre a leitura. 

 

Quadro 4 - Conceito de leitura que as professoras têm e o trabalho com a Leitura na 

escola 

Perguntas 
 

Professora 
A 

Professora  
B 

Professora  
C 

Professora  
D 

6- Você acha 
que a leitura é 
importante?  

Sim  
 
 

Sim  
 
 

Sim  
 
 

Não 
respondeu 

 

6.1-Justifique 
sua resposta 

A leitura estimula 
o desenvolvimento 
das pessoas: social, 
comportamental, 
racional, 
desenvolve análise 
e reflexão. 

Desperta a 
imaginação, nos 
deixa inteirada 
de todas as 
coisas de nosso 
mundo. 

Sim, a leitura 
influência o 
vocabulário, na 
escrita e na 
criatividade. 

Não 
respondeu 

7- Você acha 
importante 
trabalhar a 
leitura da 
literatura no 
Ensino 
Fundamental? 
Por quê? 

Sim, para trabalhar 
vários conteúdos e 
buscar estimular o 
aluno. 

É muito 
importante, pois 
desperta o 
gosto pela 
leitura. 

Pelo motivo 
citado a cima. 

Não 
respondeu 

   

 Neste quadro, a questão de Nº6, procurou tratar da importância da leitura 

para as professoras. Elas consideram a leitura importante e também acreditam que 

além de estimular o desenvolvimento a leitura, desperta a imaginação e influência o 

vocabulário.  

 Percebemos que as professoras reconhecem o papel que a leitura representa 

na vida dos indivíduos, ou seja, a capacidade da troca de conhecimentos entre o 

aluno e o livro, o que resulta em um crescimento intelectual dos alunos, e na 

compreensão de questionamentos sobre a realidade.  

 Ao relacionar a sua importância no Ensino Fundamental, a professora A 

comenta que é importante, pois a leitura ajuda nos conteúdos, a professora B 
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descreve que a leitura da literatura desperta no aluno o gosto pela leitura, e a 

professora C relata que a leitura influencia o vocabulário, a escrita e a criatividade.  

 Lajolo (1994, p. 26- 27) salienta que: 

 

[...] a literatura tanto gera comportamentos, sentimentos e atitudes, quanto, 
prevendo-os, dirige-os, reforça-os, matiza-os, atenua-os; pode revertê-los, 
alterá-los. É, pois, por atuar na construção, difusão e alteração de 
sensibilidades, de representações e do imaginário coletivo, que a literatura 
torna-se fator importante na imagem que socialmente circula, por exemplo, 
de criança e de jovem.  
 

 É preciso que o professor leve a criança a ter intimidade com a leitura, 

fazendo com que esta torne parte do dia a dia do aluno, pois, assim como tantas 

outras coisas importantes para a vida, a leitura ajuda no desenvolvimento das 

crianças proporcionado, informação, conhecimento, momentos de descontração, 

imaginação e criatividade.  

 No ensino fundamental a leitura da literatura pode ser cotidiana e com isso 

despertar o interesse do aluno pela leitura, mas não podemos nos prender somente 

na importância da leitura para ajudar nos conteúdos, pois a leitura contribui para o 

conhecimento e desenvolvimento que favorecem a formação humana, intelectual e 

artística das crianças.  

    

Quadro 5- Biblioteca e leitura na escola 

Perguntas Professora  
A 

Professora 
 B 

Professora  
C 

Professora  
D 

8- A escola 
possui 
biblioteca?  

Sim  Sim  Sim Não respondeu 

9- Você 
costuma 
levar seus 
alunos à 
biblioteca da 
escola? 
Justifique. 

Sempre que 
consigo, quando  

há dúvidas 
recorremos aos 
livros, trabalho 
com histórias e 
tento diversificar 
os gêneros 
textuais 

Eles 
emprestam 
livros e levam 
para casa. 

Biblioteca 
pequena para a 
turma muito 
grande, e não 
existe estrutura de 
pessoas para 
auxiliar. 

Não respondeu  

10- na 
biblioteca da 
escola há 
obras de 
Monteiro 
Lobato? 

Sim Sim  Sim  Não respondeu 
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No quinto quadro, verificamos que as professoras não têm costume de levar 

os alunos à biblioteca. Os alunos emprestam livros, mas não ocorre um momento de 

ir até a biblioteca, sendo uma das justificativas das professoras o espaço 

inadequado.  

A pesquisadora, ao visitar a biblioteca da escola, constatou que é um espaço 

pequeno, os livros estão em um local de fácil acesso, mas os alunos não têm acesso 

a todos os livros, os outros livros ficam guardados em estantes sendo que alguns 

ficam amontoados em um canto da biblioteca. Quanto à mobília, as estantes nem 

sempre são adequadas, as mesas e os bancos estão de acordo com o tamanho das 

crianças, mas os bancos não têm apoio para as costas, sendo desconfortável para a 

criança, pois precisa estar sempre se arrumando e acaba não se concentrando na 

leitura. 

A funcionária que atende na biblioteca tem o seu espaço logo na entrada para 

atender as crianças no empréstimo dos livros, mas ela não tem uma visão geral da 

biblioteca, pois sua mesa está atrás de prateleiras, o que impede que veja as 

crianças quando estão na biblioteca. 

Com base em Silva (2009, p. 121-122),  

 

o espaço da biblioteca precisa compor de zona formal e informal. A zona 
formal seria para recepcionar os usuários, ou seja, uma área que 
encaminha os usuários para o que ele procura. Composta de uma entrada 
bem organizada e atrativa, a recepção, a mesa do bibliotecário/ professor 
localizada em um ponto estratégico para que possa ter uma visão geral da 
biblioteca, armário próximo dessa área para armazenar o material para 
empréstimo e devolução de livros, precisa estar composto de mesas para 
estudos para os alunos, e estantes para a pesquisa com acervos diversos. 
Já a zona informal seria aquela onde a criança pudesse ficar mais à 
vontade, sem mesas, com acervos dispostos sem ser em estantes. O 
espaço precisa ser flexível, ou seja, que o aluno consiga transitar nele com 
tranquilidade e assim manusear o livro para a leitura de forma descontraída. 

 

 

Em assim, constata-se que um espaço atrativo, bem organizado, com mobília 

adequada facilita o interesse dos alunos e também do professor pela leitura, em estar 

frequentando esse ambiente para auxiliar no seu trabalho e estimular o aluno no seu 

interesse pela leitura.  

De acordo com (LOURENÇO FILHO, 1944 apud SILVA 1935, p. 134) “uma 

escola sem biblioteca é um instrumento imperfeito”. Então, é preciso que o professor 

estimule e organize os seus alunos para frequentarem a biblioteca, pois, “sem a 
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tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será por seu lado, instrumento 

vago e incerto”. 

Sabemos que a biblioteca é um espaço que visa desenvolver a leitura e 

transmitir a herança cultural, sendo também um local que contém grandes 

quantidades de materiais bibliográficos na qual possibilita a interação entre 

professor, aluno e bibliotecário, em busca de novas descobertas fazendo refletir que 

a biblioteca não é um local ultrapassado. 

A biblioteca escolar como um espaço atrativo permite que alunos e 

professores a utilizem com mais frequência, visto que deve ser um local que 

proporcione atividades de pesquisa e de leitura.  

A vivência do professor e aluno na biblioteca da escola deve ser constante e o 

professor deve buscar alternativas para levar o livro até o aluno, ou seja, incentivá-lo 

a emprestar livro, mostrando assim para o aluno que esse espaço contribui para a 

sua formação, conforme salienta Silva (2010, p. 93) “reafirmando a importância da 

utilização da biblioteca como um dos componentes pedagógicos a auxiliar na 

aprendizagem dos alunos”. 

A seguir, no sexto quadro, procura-se saber como ocorreu o contato com as 

professoras e as obras de Monteiro Lobato na escola.  
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Quadro 6- Monteiro Lobato e a leitura na escola 

Perguntas Professora 
A 

Professora 
 B 

Professora  
C 

Professora  
D 

11- Você já 
trabalhou com 
alguma obra de 
Monteiro Lobato 
com seus alunos 
este ano?  

Sim  
 
 
 

Sim  
 
 
 

Sim 
 
 
 

Não respondeu 

 

 

11.1- Se sim, 
qual ou quais 
obra(s)? 

A reforma da 
Natureza, está 
obra é 
fascinante, ela 
trabalha com o 
pensamento e a 
imaginação do 
leitor e discute 
pontos de vista 
questionadores 
sobre a 
natureza, os 
seres vivos etc. 

Emília no País 
da Gramática e 
A Reforma da 
natureza.  

A Reforma da 
natureza.    

Não respondeu 

11.2- Descreva 
como foi o seu 
trabalho com 
a(s) obra(s) de 
Monteiro 
Lobato? 

Foi muito bom, 
apesar  
da pouca 
quantidade de 
exemplares para 
manuseio dos 
alunos, os 
alunos se 
envolveram 
bastante, 
questionaram 
alguns fatos. 

Foi muito 
divertido, ajudou 
nos conteúdos e 
principalmente 
por se relacionar 
com a natureza 
no nosso projeto 
do meio 
ambiente. 

No começo do 
ano cada aluno 
escolheu uma 
obra de Monteiro 
Lobato para 
realizar leitura e 
produção de 
texto. 

Não respondeu 

 12- Você 
acredita que 
seja importante 
os alunos de 3ª 
e 4ª série lerem 
obras de 
Monteiro 
Lobato?  

Sim  
 
 
 
 
 
 
 

Sim Sim 
 
 
 
 
 
 
 

Não respondeu 

 

 

 

 

12.1- 
Justifique sua 

resposta. 

Nas obras de 
Monteiro lobato 
há muita crítica 
e 
questionamento
s sobre os 
homens e suas 
relações, a 
posição dos 
animais, faz uma 
crítica à politica 
etc. Há 
discussões que 
parecem ser de 
nossa 
atualidade. 

É um mundo 
fantástico onde 
crianças se 
identificam com 
os personagens, 
renovam o 
vocabulário e 
não é uma 
leitura cansativa 
é “gostosa” é 
emocionante. 

Por ele ser um 
autor brasileiro e 
com ricas obras. 

Não respondeu 
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 No sexto quadro, verificamos quais obras de Monteiro Lobato foram 

trabalhadas pelas professoras, como ocorreu esse trabalho e se as professoras 

acreditam na importância de se trabalhar obras de Monteiro Lobato nas 3as e 4as 

séries do Ensino Fundamental.  

 De acordo com as respostas coletadas, as três professoras trabalharam com 

a Reforma da Natureza, pois estavam realizando um projeto sobre o meio ambiente 

e apenas a professora B trabalhou com outra obra, Emília no País da Gramática.  

 Percebemos com as respostas das professoras que o trabalho com Lobato 

não é uma rotina na escola. A professora B relata que trabalhou com a obra Emília 

no País da Gramática e A Reforma da Natureza, pois ajudou no conteúdo, a 

professora C relata que no começo do ano cada aluno escolheu uma obra de 

Monteiro Lobato para realizar a leitura e produzir um texto. A princípio, parece-nos 

que a leitura só aconteceu devido ao projeto meio ambiente que estava acontecendo 

na escola.  

 Em uma busca no acervo da biblioteca do Colégio, constatamos que a escola 

tem obras de Monteiro Lobato como: História da Tia Nastácia, A Chave do 

Tamanho, Serões de Dona Benta, Reforma da Natureza, Os Doze Trabalhos de 

Hércules, Aritmética da Emília, Aventuras de Hans Staden, Peter Pan, O Poço do 

Visconde, Memórias de Emília, Emília no País da Gramática, Fábulas, História das 

Invenções, Histórias Diversas, O Saci, Caçadas de Pedrinho, Picapau Amarelo e 

Geografia da Dona Benta.   

 A escola possui apenas um exemplar da obra Reforma da Natureza 

trabalhada no projeto meio ambiente pelas professoras com seus alunos, o que 

poderia ter dificultado o acesso dos alunos ao livro, por ser apenas uma obra os 

alunos não tinham outro exemplar para poder emprestar e realizar a leitura em casa, 

de modo que a leitura acontecesse apenas na sala de aula pela professora.  

 Na questão de Nº 11.2, as professoras descrevem como foi o seu trabalho 

com a obra de Monteiro Lobato, as professoras A e B relatam que trabalharam com 

a obra Reforma da Natureza, apesar de ter apenas um exemplar, os alunos se 

envolveram no trabalho realizado fazendo a relação da obra lida com o projeto.  

 Já a professora C descreve que no começo do ano, cada aluno escolheu uma 

obra para realizar a leitura, o que faz parecer que a leitura da obra Reforma da 

Natureza pode ter acontecido, mas a professora não trabalhou especificamente com 
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essa obra, pois se os alunos emprestaram os livros na biblioteca dá a entender que 

cada um escolheu o que chamou atenção.  

 Na questão de Nº12, que trata sobre a importância da leitura dos alunos de 

3as e 4as séries em relação às obras de Monteiro Lobato, constata-se, portanto, que 

as professoras acreditam na importância de se trabalhar com obras de Lobato nas 

3as e 4as séries.  

 A professora A relata que é importante se trabalhar com Lobato, pois suas 

obras trazem questões críticas em relação à política e ao homem. A professora B 

apresenta que as crianças além de poder se identificar com os personagens, a 

leitura da literatura da obra de Lobato pode despertar a criatividade, sendo uma 

leitura agradável. A professora C argumenta que considera a leitura de Lobato 

importante por ele ser um autor brasileiro.  

 Com base em Lajolo (1994), as leituras das obras de Lobato propiciam aos 

leitores uma aventura pelo gosto de ler, pois os personagens das histórias 

participam de situações de leitura e é o que acaba contagiando o próprio leitor.  

 Mas com base nas respostas das professoras, houve um envolvimento destas 

com a leitura de Monteiro Lobato, a pesquisadora não identificou se isso continua 

em outras fases do ano escolar, pois a realização da leitura aconteceu quando as 

professoras estavam envolvidas com o projeto sobre o meio ambiente. 

 Percebemos que a estrutura da biblioteca impede as professoras de 

frequentar mais esse espaço com seus alunos, por ser pequeno para uma turma 

muito grande e podendo causar tumulto entre eles. Mesmo o espaço inadequado é 

preciso que o aluno tenha contato com a biblioteca.  

 A professora C relata que no começo do ano cada aluno escolheu uma obra 

de Monteiro Lobato para realizar a leitura e depois fazer a produção de texto, dando 

a entender que a leitura partiu de uma exigência da professora e não porque o aluno 

sentiu vontade de ler as obras do autor, fazendo parecer que essa leitura ocorreu 

por obrigação. 

 Segundo Lajolo (1994, p. 108): 

 

 a leitura só se torna livre quando se respeita, ao menos em momentos 
iniciais do aprendizado, o prazer ou a aversão de cada leitor em relação a 
cada livro. Ou seja, quando não se obriga toda uma classe à leitura de um 
mesmo livro, com a justificativa de que tal livro é apropriado para a faixa 
etária daqueles alunos, ou que se trata de um tema que interessa aquele 
tipo de criança.  
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 É preciso compreender que a escola ainda é a maior precursora, divulgadora 

da leitura no País, pois é por meio da mediação desta que o indivíduo se habilita a 

leitura. Assim, para se formar a criança leitora é preciso que esta tenha uma 

experiência significativa com a leitura, sendo apresentada de forma prazerosa e 

interessante, no qual possa despertar o interesse da criança pelo o que está lendo.  

 Deste modo, também é preciso professores interessados pela leitura, e que 

este transmita para os seus alunos o quanto ler é essencial na vida das pessoas, ou 

seja, motivar a classe a ler, ir incentivando para que desperte no aluno o gosto pela 

leitura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Esta pesquisa com o objetivo inicial de investigar como se dá o processo de 

leitura das obras de Monteiro Lobato no Ensino Fundamental, buscando também 

conceito de leitura e literatura, sua finalidade e contribuições para a formação da 

criança, nos possibilitou constatar que a leitura e a literatura são ferramentas 

necessárias à escola no projeto de formação de leitores.       

 O processo de leitura e escrita se inicia antes da escolarização. Na formação 

da criança a leitura assume um papel importante, ela se realiza como um diálogo e a 

este é atribuído um tempo e um espaço e uma situação, que vão proporcionar 

momentos de descontração, imaginação e criatividade. 

  Para formar a criança leitora é preciso que ela tenha uma experiência 

significativa com a leitura, onde esta não deve ocorrer por obrigação, mas sim que 

seja apresentada de forma prazerosa e familiar, ou seja, com uma literatura que 

desperte o interesse e o prazer no sujeito que lê, proporcionando que ele converse 

com o texto, se identifique e compreenda melhor o mundo que o rodeia. 

 Desta forma, percebemos que a escola tem papel determinante na formação 

de leitores, pois é a partir dela que as crianças entram em contato com o mundo da 

leitura. Nesse contexto, a biblioteca escolar torna-se um espaço para o 

desenvolvimento do interesse pela leitura que contribui no processo de formação do 

leitor. Assim, é preciso que o professor estimule a relação próxima entre a criança e 

o livro, para possibilitar que ela se aproxime da leitura.  

 A leitura da literatura traz o encontro entre a realidade e a ficção, o que pode 

gerar o crescimento pessoal e intelectual da criança. Mas para isso, é preciso que o 

professor tenha concepção de leitura e literatura, pois se ele teve e tem um bom 

contato com os livros, provavelmente irá transmitir essa aproximação para os seus 

alunos. 

 A criança de 9 a 10 anos encontra-se no estágio das operações concretas, 

por isso é capaz de desenvolver e resolver os seus problemas e, a partir da sua 

socialização com os outros indivíduos, a criança passa a desenvolver a sua 

autonomia. 

 O contato com as histórias nessa fase ajuda as crianças a resolverem os seus 

conflitos, favorecendo a aceitação de momentos desagradáveis que ela vivencia. 
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Nesta fase do desenvolvimento, as crianças têm mais interesse por histórias ligadas 

à realidade, aventuras, entre outras histórias, visto que já conseguem manifestar as 

suas opiniões. E, a partir da sua interação com o outro, ela consegue fazer a relação 

do texto lido com a sua realidade. 

 Ao enfocar as obras de Monteiro Lobato, nesta pesquisa, percebemos que ele 

foi um homem preocupado com a realidade de seu tempo. Desde a sua juventude 

preocupou-se com as questões que o seu país estava passando. Por meio de sua 

literatura buscou contribuir de forma significativa, ao trazer para a criança 

personagens criados em meio à fantasia do mundo infantil possibilitando ampliar o 

imaginário dos pequenos leitores. 

 A realização da pesquisa de campo possibilitou constatar que as professoras 

tiveram contato com a leitura na sua infância, e mesmo esta se apresentando de 

forma complexa as professoras consideram a leitura importante. Sabemos que a 

leitura é um fator importante para a formação humana e que textos em linguagem 

artística, bem elaborada, estimulam a sensibilidade humana, os sentimentos, 

emoções, fantasias, enriquece o nosso conhecimento.  

 O professor ao realizar a leitura, precisa ir além do texto, ou seja, buscar a 

compreensão do que ele está lendo, para tornar a leitura agradável e significativa. 

Se o professor não tem o hábito de ler, ele não transmite esse gosto para os seus 

alunos, e assim não comunica para as crianças o que a leitura pode proporcionar, 

como informação, conhecimento, entre outras coisas. 

 A leitura é considerada importante pelas professoras entrevistadas, pois 

estimula, desperta e influencia o vocabulário, ainda identificamos que as professoras 

reconhecem a importância da troca de conhecimentos entre a criança e o livro. 

Entretanto, de acordo com os relatos, a leitura na escola está circunscrita, 

basicamente, para ajudar nos conteúdos.  

 No Ensino Fundamental é preciso que o professor torne a leitura parte do 

cotidiano do aluno, não se deixando prender somente na importância da leitura para 

ajudar nos conteúdos, pois esta também pode contribuir para o conhecimento, 

amadurecimento intelectual e seu lazer, diversão. 

 O espaço que pode ajudar o professor a levar os alunos a ter contato com 

livros e com a leitura é a biblioteca. Mas, as professoras da pesquisa apresentam 

muitos obstáculos, ou seja, espaço pequeno destinado à biblioteca e ausência de 
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atividades que aliem a sala de aula à biblioteca, causa distanciamento das 

professoras desse espaço e, consequentemente, dos alunos. 

 É preciso que o professor estimule os seus alunos para frequentarem a 

biblioteca, pois muitas vezes esse espaço na escola é visto como um local onde o 

aluno fica de castigo e fazendo cópia, e a criança acaba não reconhecendo o 

espaço da biblioteca, como um local que irá aproximá-la com literaturas diversas, 

onde pode desenvolver o interesse pela leitura.    

 As professoras também relatam ter lido e trabalhado com Monteiro Lobato e 

esse contato ocorreu por meio do projeto Meio Ambiente que estavam trabalhando 

com a turma, dando a entender que a leitura de suas obras não era uma rotina na 

escola. Constatamos que houve um envolvimento com a leitura das obras de Lobato 

por parte das professoras, mas não percebemos se esse interesse continua em 

outras fases do ano escolar. 

 O trabalho das professoras com a obra de Monteiro Lobato pode ter sido 

dificultado pela falta de exemplares que a escola possui então os alunos não tinham 

acesso ao livro trabalhado para realizar a leitura em casa, sendo a leitura realizada 

somente pela professora na sala de aula.  

 Também causa dificuldade a biblioteca da escola estar num espaço pequeno, 

com mobílias que não estão adequadas, os alunos não têm acesso a todos os livros, 

o que dificulta o interesse do aluno pela leitura e o impedimento das professoras de 

frequentarem esse espaço com seus alunos. 

  Portanto, a realização dessa pesquisa permitiu compreender que a leitura de 

Monteiro Lobato no Ensino Fundamental desperta muito interesse nos alunos, e que 

a utilização das obras do autor ajuda na formação humana das crianças, ou seja, a 

sua literatura é uma fonte repleta de sensações, emoções, imaginação que tocam a 

criança a fazendo viajar e sonhar, onde o aluno pode aprender de uma maneira 

prazerosa, contribuindo para o seu conhecimento e desenvolvimento intelectual.  

 Desse modo, reiteramos que para fomentar a leitura na escola é preciso que 

o professor entenda esse processo de mediação entre a criança e o livro, e para isso 

é preciso que ele tenha um bom relacionamento com a leitura para que possa 

transmitir esse gosto para seus alunos, sendo a biblioteca um espaço que irá auxiliar 

o professor nesse processo. 
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CECA: Centro de Educação, Comunicação e Artes 
Departamento de Educação 

 
 

Sou aluna do 3º ano do curso de Pedagogia e desenvolvo uma pesquisa como parte 
do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), orientada pelo Prof. Dr. Rovilson 
José da Silva, que terá como objetivo geral saber as contribuições da literatura para 
o Ensino Fundamental. Para tanto, será preciso fazer uma coleta de dados com as 
professoras a respeito da leitura nas 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental.  
Desde já gradeço suas respostas, atenciosamente. 

                                                                                                                         
Suellen Lopes. 

 

Questionário 
 
 

Identificação 
 

Nome (opcional) __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Sexo: (___) Feminino       (___) Masculino  
Idade:___ 
Há quanto tempo atua no magistério: ___ 
Está com esta turma desde:_______ 
 
1. Qual é a sua formação: 
 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Graduação incompleta . Qual?________________ 
(   ) Graduação  em ___________________________ 
(   ) Pós – graduação  em_______________________ 
(   ) Outro ___________________________________ 
 
 
2. Durante a infância você se lembra de ter tido contatos com livros?  
 
(   ) sim   (   ) não  
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Em caso de resposta afirmativa ou negativa, como ocorria esse contato? (justifique 
sua resposta) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Você gosta de ler?  
 
(   ) sim   (  ) não   (  )  às vezes  
 
3.1 Por  quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
4. Que tipo de material você usa para sua leitura? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. Você leu alguma obra de Monteiro Lobato? 
 
(   ) sim   (   ) não     
 
5.1Qual ou quais você leu? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. Você acha que a leitura é importante? 
 
(   ) sim   (   ) não    
 
6.1Justifique sua resposta 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Você acha importante trabalhar a leitura da literatura no Ensino Fundamental? Por 
quê?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8. A escola possui biblioteca? 
(   ) sim   (   ) não 
 
9. Você costuma levar seus alunos à biblioteca da escola? 
(   ) sim   (   ) não 
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9.1Justifique 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10. Na biblioteca da escola há obras de Monteiro Lobato? 
(   ) sim   (   ) não   (   ) não sei 
 
11. Você já trabalhou com alguma obra de Monteiro Lobato com seus alunos 
este ano?  
(   ) sim   (   ) não     
 
11.1 Se sim, qual ou quais obra (s)? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
11.2 Descreva como foi o seu trabalho com a(s) obra(s) de Monteiro Lobato 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12. Você acredita que seja importante os alunos de 3ª ou 4ª série lerem obras de 
Monteiro Lobato? 
 
(   ) sim   (   ) não     
 
 
12.1. Justifique sua resposta. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 


