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Resumo: 

As reflexões acerca da literatura infantojuvenil, da sociologia e da psicologia da infância 

e das práticas docentes nas séries iniciais da Educação Básica constituem a tríade temática 

deste trabalho, numa tentativa de trazer à tona possibilidades de (re)pensar ações junto à 

crianças e aos adolescentes que promovam o ato de ler, a garantia do direito à literatura e 

ao letramento literário. Tem como objetivos compreender, ainda que brevemente, o 

percurso histórico da criança, da literatura infantil e dos processos de ensino-aprendizado 

dos atos de ler e interpretar, de modo que possamos forma leitores críticos e atuantes em 

um mundo de transformações contínuas, além de subsidiar teoricamente, os leitores na 

perspectivas de instigar ações que promovam e incentivem o hábito da leitura literária 

com ênfase na fase infantil e juvenil. Para tanto, buscou-se fundamentação teórica em 

Ahrens (2020), Candido (1989), Fontelles (2020), Freire (1989), Gama-Khalil & Andrade 

(2013), Manguel (1997), Paço (2009); Paulino in Paiva (2005) e Paulino & Cosson 

(2004). A metodologia adotada foi de cunho bibliográfico e, se tratando de um ensaio, 

foram observadas experiências docentes do nível de ensino supracitado, todavia sem a 

devida sistematização por questões de saúde pública por que passa o Planeta. Espera-se 

dessa maneira, contribuir, mesmo que parcialmente, direta ou indiretamente com os 

estudos literários para criança e que, por meio da (re)educação leitora possamos construir 

uma Nação mais justa, equilibrada, solidária e cooperativa onde seus cidadãos sejam 

efetivos agentes de transformação social. 
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Introdução 

 

O ato de ler, o direito à literatura e a leitura literária como instrumento de base às 

camadas intelectuais mais elevadas se apresentam ora como um problema de caráter 

socioeconômico ora cultural no nosso País.  



Isto porque, não é novidade alguma que o brasileiro, em linhas gerais, não tem 

uma predileção pelo gosto de ler e, raríssimas vezes é incentivado a obtenção desse 

hábito, pois o livro impresso ainda é, na sociedade vigente, um artigo de luxo às camadas 

sociais marginalizadas e, falando-se de tecnologias digitais, sequer as conhecem, nem 

possuem condições financeiras para adquirir uma ou outra. Embora saibamos haver 

diversas bibliotecas e telecentros públicos Brasil afora de natureza comunitária, escolar, 

universitárias et cetera.  

Todavia, a cultura da prática leitora não é uma realidade na nossa sociedade. Daí 

o papel fundamental da escola (pública e gratuita) e do professor em instigar o gosto pela 

leitura literária  para que possamos formar cidadãos conscientes de seus deveres e direitos 

no meio social, além de ler o mundo nas entrelinhas, tornando-se partícipe e não se 

tornando mais uma vítima do sistema cruel e segregador que nos assola, tampouco venha 

cometer atos dessa natureza frente aos seus semelhantes, uma vez que, geralmente, 

atribui-se o aumento das violências e da criminalidade à ignorância cidadã, na verdade, 

uma lacuna enorme de conhecimentos sobre a relevância do ato de ler e da leitura para a 

formação solidária e cooperativa em sociedade, bem como, ainda que mascarado, um 

interesse oriundo do sistema capitalista opressor que nos apresenta, cotidianamente, 

problemas de cunho social ainda mais sérios: fomes, abusos, violências diversas e 

inúmeras outras que, se listados, seriam infindáveis, mas que se apresentam como óbvias, 

visto que mantem a maioria da população mundial em situação de vulnerabilidade e 

miséria, como reafirmou o linguista, Noam Chomsky, em entrevista ao  jornal El Pais 

Brasil: “As pessoas já não acreditam nos fatos”, “se sentem menos representadas e levam 

uma vida precária. O resultado é uma mistura de aborrecimento e medo”. (CHOMSKY 

in: AHRENS, 2018) 

Nesse sentido, deve-se atentar que não basta que essas pessoas saibam apenas 

decodificar as palavras ou as regras que regem as normais da nossa gramática da língua 

portuguesa, mas promover a leitura e a interpretação do mundo a sua volta, aquela que  

 

precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da 

leitura daquele. (...), este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 

mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo 

mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, 

podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida 

pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de 

“reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 

consciente. (FREIRE, 1989, p. 13) 

 



 Diante do exposto, torna-se evidente que um leitor é um cidadão mais autônomo, 

conhecedor de si e do próximo, autor da sua história e mais crítico quanto ao meio que 

está inserido. Tornando-se, de pronto, corresponsável por tornar o ambiente mais 

humano, edificante, sustentável e saudável, condição que se deve formar ainda quando 

criança pequena, senão, quando bebês, pois de acordo com Paço (2009): 

 

Com a criança não é diferente, alguma delas ouvem histórias desde o ventre 

materno, quando suas mães falam para elas ou com elas, fazer histórias, ouvir 

histórias ou escrevê-las humaniza a criança e nos humaniza também. Vai nos 

tornando cidadãos modificadores ou autores da cultura e mergulhados nesta 

cultura, surgem transformações cada dia mais rápido numa velocidade 

imensurável. (PAÇOS, 2009, p. 17) 

  

Daí, o motivo pelo qual, pesquisadores estarem atentos as fases do 

desenvolvimento infantil, e bem recentemente, o surgimento da sociologia da infância, 

da leitura e literatura para bebês.  

 No artigo, Brincar de ler, a cientista social e escritora, Christine Castilho Fontelles 

fazendo referência à importância da leitura na primeira infância, afirma que “as crianças 

se tornam leitoras literalmente no colo dos pais, mesmo que estes não saibam ler ou 

tenham dificuldades de leitura. Mais tarde, na escola, dão sequência a este aprendizado, 

acompanhadas de seus professores.” (FONTELLES, 2016) 

Na verdade, “não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função 

essencial. Talvez pudesse viver sem escrever, mas não creio que pudesse viver sem ler”, 

conforme Alberto Manguel, na obra Uma história da leitura.  (MANGUEL, 1997, p.19-

20) 

De qualquer modo podemos afirmar que a leitura traz benefícios para o ser 

humano, no sentido individual, uma vez que, ainda que de maneira lenta, a pessoa vai se 

modificando à medida que se enriquece culturalmente através da leitura, mas essa 

mudança nem sempre é possível em um mesmo nível social, ou seja, considerando que 

vivemos em um sistema de castas, onde somos classificados por vários elemento 

“valorativos”: rico-pobre, homem-mulher, branco-negro, natural-estrangeiro e muitas 

outras formas de nos posicionar ou excluir de determinados grupos. 

No sentido literário e da leitura, embora não sejam sinônimos, as pessoas que estão 

no entorno do leitor ou envolvidos com esse mecanismo, precisam estar desejosos pela 

mudança em um nível aproximado de maturidade. Do contrário, o “contágio” não 

acontecerá. Logo, o prazer da leitura é pessoal e se constitui numa arma poderosa no 

combater a alienação social.  



Sobre esta reflexão, o sociólogo, crítico literário e professor universitário, Antonio 

Candido se afirmou: 

 

A literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, 

entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento 

intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera 

prejudicais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e 

da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e 

combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. 

(CANDIDO, 1989, p. 113) 

 

Desse modo, não se consegue melhorar diretamente as condições de vida de 

alguém apenas tornando-os um leitor competente, principalmente na atualidade, onde o 

ser humano se depara com uma gama de informações que chega a todo momento pelos 

mais variados meios. Esse avanço, ao passo que traz benefícios para a sociedade moderna, 

também tira do ser humano, em parte, o prazer da leitura e as sensações que um livro 

novo provoca ao ser recebido na sua casa ou mesmo presenteado por uma pessoa amada. 

Concernente à Literatura Infantojuvenil, quando trabalhada na casa da criança 

e/ou nos espaços educativos, esta influi em todos os aspectos da formação do ser humano, 

não somente na sua educação cidadã, mas também nas áreas vitais como inteligência e 

afetividade; através da literatura pode-se promover na criança até mesmo mudanças de 

comportamento, de hábitos e atitudes. 

 

A POÉTICA E A CRIANÇA LEITORA DA/NA LITERATURA INFANTIL 

 

 Os gêneros literários infantis, indistintamente, têm como principais 

características, além das competências socioeducacionais e formativas, quando se 

tratando da família e da escola, preencher os tempos de lazer, propor modelos de 

comportamento, transmitir os valores de uma sociedade e a cultura de uma maneira mais 

leve, trazendo à baila seres encantados e elementos mágicos pertencentes a um mundo 

imaginário, maravilhoso.  

Deve-se destacar que vimos de uma cultura oral, cujas histórias eram transmitidas 

de boca em boca e passando de geração para geração, fato alterado pela chegada da 

imprensa, ocasião que as narrativas orais passaram a ser registradas em livros para que 

elas não fossem perdidas ou esquecidas.  

Diferentemente da poesia, os contos têm quase sempre uma estrutura simples e 

fixa. Tem uma característica bem marcante como na sua fórmula inicial: “Era uma vez...’’ 



e o seu final “...foram felizes para sempre’’. Elementos contestados por alguns críticos e 

estudiosos literários modernos. 

Algumas dessas narrativas permanecem vivas no cotidiano infantil, escolar e 

familiar. É comum encontrar familiares, principalmente avôs e avós, contando os mais 

famosos e conhecidos contos às crianças. Entre eles: Branca de Neve, Joãozinho e Maria, 

Chapeuzinho Vermelho, A Bela adormecida, Cinderela, A Bela e a Fera, João e o pé de 

feijão. 

Mas afinal, por que necessitamos de uma literatura infantil e juvenil? 

Considerando-se a psicologia da infância e do desenvolvimento, a divisão dos 

assuntos em faixas etárias parece ser um procedimento bastante razoável. Pensamos no 

conteúdo de determinada matéria, com contornos nítidos, organizado num grau crescente 

de dificuldades, dividido em tantos anos letivos, transmitido de forma objetiva a 

indivíduos com, mais ou menos, as mesmas características e no mesmo estágio físico e 

neurológico. 

 Por outro lado, analisando o contexto socioeconômico e cultural da maioria da 

população brasileira, há crianças de oito anos de idade que já trabalham. Existem ainda, 

meninas de onze que já são mães, filhos de pais separados, crianças que perderam o pai, 

traumatizadas e temperamentais. Há também, sonhos, vivências absolutamente pessoais 

(o gosto, os prazeres, a perspectiva do sublime) e muitas outras ações individuais e 

coletivas se intercruzando concomitantemente. 

Além disso, é possível encontrar, num mesmo grupo, pessoas oriundas de 

tradições, culturas e concepções de mundo diferentes. Em suma, há de tudo quando 

levamos em conta o plano da existência particular e não o da genérica, esquemática e 

higiênica estatística. 

De certo modo, concordarmos com o conteúdo disponibilizado e afirmar que as 

expressões “Infantil e juvenil” além de mercantilistas, são usadas em sua maioria das 

vezes, por mero costume e não por objetividade. No entanto, a idade cronológica não é 

impedimento para ler esta ou aquela obra. O que vai ser acrescido com o fator idade são 

os conhecimentos de mundo e a ligação da literatura com a realidade do leitor. Logo, seria 

interessante, não rotulamos com prefixados de faixa etária para se ler um determinado 

livro. 

Como se é conhecimento do leitor deste artigo em forma de ensaio, a literatura é 

libertadora, autêntica, livre e sua interpretação dependerá de cada pessoa, de cada 

conhecimento cultural. Não devemos, portanto, distinguir grupos de leitores para 



determinados livros e ou gêneros literários. Tampouco classificar a infância como uma 

faixa etária homogênea menor ou sem identidade, pois, enquanto seres humanos, somos 

diversos, tal e qual é a literatura. 

Entretanto, necessitamos reconhecer que referente aos estudos da literatura 

infantojuvenil, é urgente discutir pontos como: a oposição entre uma literatura infantil 

necessariamente utilitária (ligada à lição e à intenção didática) e outra necessariamente 

poética (= literária) e não-utilitária (ligada à ficção, à intenção estética e à especulação 

existencial); bem como, a oposição entre a existência de um “universo infantil” sustentado 

por sociólogos e psicólogos da infância e outro compartilhado, basicamente por crianças 

e adultos; e ainda, a identificação das raízes da literatura infantil com o surgimento da 

escola burguesa em oposição aos elos existentes entre a literatura infantil, a poesia 

produzida por e para crianças, além dos contos maravilhosos, portanto, à “cultura 

popular”., pois segundo a pesquisadora, Érica Fernandes no seu artigo Ideologia na 

literatura juvenil brasileira: uma análise do livro “Isso ninguém me tira” (1994), de Ana 

Maria Machado: “Sendo toda literatura ideológica e estando a ideologia não só em livros 

infantis, mas em toda parte, é preciso agir com inteligência, para não ficar enredado pela 

ideologia dos outros e ser manipulado por ela.” (FERNANDES, 2020, p. 5). 

As ideologias estão presentes em nossa vida, por mais pacata que seja. O sujeito 

precisar ler o entorno e a sociedade, interpretar o seu cotidiano, informar-se, manter 

contato com as mais diversas linguagens literárias e de leituras do mundo, para só em 

seguida, ter as competências, habilidades e atitudes para escolher o próprio norte da sua 

vida e para firmar-se como cidadão e, portanto, agente e transformador da sua realidade.    

O leitor crítico precisa se permitir e abrir sua mente para enxergar aquilo que é 

ideologicamente exagerado e recusá-lo, pois um leitor ingênuo provavelmente não 

conseguirá se libertar das ideologias presentes nos (con)textos, por isso a necessidade de 

se ler regularmente e repetidamente para que assim a fruição da obra literária, em especial, 

seja completa e sem interferências de ideias dominadoras e reguladoras, considerando 

que a leitura oferece caminhos para o conhecimento. Mas nem todo conhecimento é 

aproveitável e edificante. O leitor deve saber filtrar as informações, a fim de absorver 

somente aquilo que for verdadeiro, construtivo e necessário. 

 

INCENTIVO À LEITURA E A FORMAÇÃO LEITORA NA ESCOLA 

 



Sabemos que na rotina escolar, as unidades curriculares precisam de uma prática 

inter, multi e transdisciplinar para que a efetiva leitura aconteça constantemente. Todavia, 

e sabido também, que todas as disciplinas são constituídas de conteúdos específicos, 

embora a forma de escrita seja igual e permeiam em torno do português, possibilitando 

assim a abordagem necessária para utilização da multidisciplinariedade. 

O professor é o grande facilitador e mediador desse conhecimento leitor e literário 

para o aluno. Logo, precisa dispor de ferramentas e métodos que estimulem, auxiliem e 

construam o saber, a leitura, o conhecimento e desperte a curiosidade nos alunos. Para 

tanto, faz-se necessário se utilizar da inovação, ainda que não abandonando por definitivo 

as formas de implantação e implementação dos processos da leitura e da escrita nos anos 

iniciais e finais do ensino fundamental do Educação Básica, conforme cada idade requer. 

Não podemos esquecer que o incentivo é um ponto responsável que contribui para 

a formação do leitor e a escola atua em conjunto com os elementos citados anteriormente 

para que a leitura seja perpetuada e tenha momentos inesquecíveis na formação 

acadêmica de todos os alunos. 

O hábito de leitura efetivado na criança e no adolescente favorecerá a busca 

incessante pelo conhecimento e servirá de estímulo e motivação para que o aluno se 

apaixone pela escola, por seus professores, pelos estudos e por aprender continuadamente, 

tornando-o um aprendiz pelo resto da vida, visto que não deteremos a totalidade dos 

saberes e conhecimentos da humanidade, jamais.  

Além desse sentimento e da satisfação pessoal constituída, a leitura e a literatura 

contribuem para a construção de modelos relacionados às formas de escrita tendo como 

finalidade a formação de leitores competentes, consequentemente de escritores. Embora, 

não seja a garantia de tal sucesso.  

O espaço de construção da leitura deve ser um processo no qual o leitor realize 

um trabalho ativo, a partir dos seus conhecimentos e interesses. Sendo a escola, a 

instituição formadora, deve adequar-se a reais necessidades do aluno, pensar a leitura e a 

escrita como práticas sociais importantes para o desenvolvimento de cidadãos pensantes 

e na formação de agentes de transformação social. Cabendo ainda, colaborar com à 

educação literária vinda da família, por meio de um ambiente alegre e harmonioso que 

incentivem a leitura de obras literárias, contribuindo e garantindo a formação de leitores. 

A escola, de certa maneira, tem cumprido seu papel social, no entanto é preciso 

adequar-se as exigências do mundo atual e as realidades que circulam seus estudantes.  

 



AS REPRESENTAÇÕES DO BELO E DA CULTURA NA LITERATURA PARA 

CRIANÇAS 

 

De modo geral, discutir a intenção da beleza não é uma tarefa das mais fácies, no 

contexto  infantil é ainda mais complicado, pois é uma tarefa delicada que em muitas 

situações sempre foi feita tomando como base a moralidade da obra literária infantil 

reafirmando valores, construindo referências éticas e estéticas e indicando situações 

culturais. Não se questiona o uso da obra literária para esse fim, visto que ela realmente 

patrocina essas reflexões ainda que não declare a intenção de fazê-lo, mas sim a 

construção de convenções morais e culturais a partir da interpretação das obras por 

intervenção daqueles que leem ou a promovem. 

Em função disso, acredita-se que a educação escolar seja um mecanismo de 

iniciação do processo de eliminação de toda e qualquer forma de discriminação. 

Sensibilizar sobre a importância da liberdade através de suas leituras e do universo do 

brincar é um dos espaços de reflexão da prática pedagógica, no qual a confiança, o 

respeito ao outro, as culturas populares entre outros, sejam de fato realidade no processo 

educacional. 

Ao consultar as contribuições dos autores sobre a temática, reconhecemos o longo 

caminho que ainda precisamos percorrido para que a escola seja um instrumento de 

afirmação da importância de a literatura revelar-se ao outro, sentir o próximo e contribuir 

no desenvolvimento da criança. Precisamos, por meio da leitura, reafirmar a criança como 

sujeito histórico cultural e futuro agente de transformação social.  

Nesse sentido, o texto literário escrito ou narrado permite a construção de 

personagens a partir de sua descrição adjetiva e através do conflito onde eles se encontram 

inseridos, sobretudo, de sua posição e suas atitudes nesse conflito, atuando assim, na 

construção ideológica de cada sujeito. Esse fato acontece com maior evidência nas 

experiências denotadas pelo público infantojuvenil. 

Desse modo, para formar leitores, é necessário que a Escola faça uso do texto 

literário como ponte de transformação dos indivíduos através do ato da leitura, da reflexão 

e da crítica. A emancipação dos leitores ocorrerá na medida em que o processo de leitura 

literária na escola seja permeado por uma concepção de leitura que colabore 

dinamicamente com o processo de produção de sentidos e interação entre leitor e obra 

literária, interpretando, criando e recriando-a para, dessa maneira, fazer juízos de valores 

culturais, étnico-morais e religiosos para então pensar sobre a imposição de padrões 



disseminados pela cultura dominante, pois sendo a literatura um ato sociocultural, é 

coletiva, é pensada e vivenciada com e para o outro.  

Portanto precisamos repensar nossos atos pensando sempre no outro como sujeito 

agente do meio. Através da literatura podemos e devemos humanizar e sensibilizar a 

sociedade para uma cultura da paz, do respeito e da coletividade.    

 

Considerações 

 

“E não há método mais eficaz do que a palavra literária para acordar e atribuir 

sentidos às coisas. É preciso aprender a contemplar as sementes e deixar a 

palavra dizer a árvore que ela protege em seu dentro.” 

Bartolomeu Campos de Queirós 

 

A literatura infantojuvenil tem um papel primordial na motivação existencial das 

crianças e adolescentes em um mundo conturbado e cheio de adversidade como o que 

vivemos. Reconhecer o papel da escola neste processo de leiturização e de compreensão 

do texto literário, bem como, a apropriação dos gêneros literários, além da transmissão 

de conhecimentos e formação consciente da realidade social, fazendo-os pensar e refletir 

sobre a diversidade existente em nossa sociedade é condição essencial para que tenhamos 

cidadãos mais responsáveis e comprometidos com a coletividade. 

É importante destacar o caráter lúdico da poesia e das histórias, as quais 

oportunizam o enriquecimento do imaginário infantojuvenil, a criatividade e ajudam na 

promoção pelo gosto da leitura, discussão, problematização e busca de estratégias para 

enfrentamento de problemas. As leituras literárias proporcionam momentos prazerosos as 

crianças e adolescentes. 

Ao longo da história e, por meio das pesquisas da sociologia e da psicologia da 

infância, a criança foi ganhando seu espaço e deixou de ser invisível, ignorada ou 

adultizada. A sociedade passou a compreendê-la e respeitá-la. Ou seja, a criança foi aos 

poucos sendo concebida como um indivíduo que pertence a um determinado grupo social 

que possui um comportamento, linguagem própria, atitudes e desejos diferentes dos 

adultos. Dentre muitas conquistas, nas últimas décadas, está o direito a educação, a vida 

digna e de qualidade. 
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