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PREFÁCIO 

 

 

É com alegria que apresento o livro de Maria das Dôres Palmeira. 

Sobretudo pela pessoa humana e pela educadora e professora que é a 

referida autora. 

Estamos vivendo grandes problemas geopolíticos e 

socioculturais.  A emergência de novas subjetividades pede do âmbito 

educacional novas perguntas e novos encaminhamentos.  

O livro intitula-se - Educação, Literatura e Linguagem: faces e 

interfaces e divide-se em quatro partes fundamentais. 

Na primeira parte, a referida autora, conduz o leitor pelos 

caminhos da Literatura. Faz-nos entender a gênese e o percurso da 

literatura infantil e a importância da linguagem no processo de 

Alfabetização. 

A segunda parte procura discutir sob o olhar de três teóricos da 

envergadura de Bakhtin, Piaget e Vygotsky a complexidade que envolve 

as questões referentes à linguagem.  

A terceira parte do livro trata de uma estética do texto. Ou seja, a 

beleza e o prazer que a leitura propicia deve nos levar a uma leitura 

engajada do mundo. Parafraseando Paulo Freire – a Leitura do Mundo 

precede a Leitura da Palavra.  

 Neste sentido, o livro é de grande atualidade para se repensar as 

diversas formas de educar na contemporaneidade a partir da literatura e 

das suas expressões estéticas. Ou seja, cultivar o gosto pela leitura deve 

nos impulsionar a uma leitura crítica do mundo para transformá-lo em 

espaços mais democráticos em que se garanta como direito inalienável a 

arte de ler, compreender e interpretar o mundo. 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Anderson de Alencar Menezes 

Professor e Pesquisador do Centro de Educação da  

Universidade Federal de Alagoas 

Professor e Pesquisador do Mestrado e Doutorado em Educação (UFAL) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“As crianças têm mais chances de gostar de 

ler quanto mais prazerosas forem as primeiras 

experiências com leitura.” 

(Andrea Ramal) 

 

Nesse trabalho lançou-se um olhar sobre a literatura infantil numa 

concepção sobre a literatura infantil como instrumento sensibilizador da 

consciência, por ser um território privilegiado, ao fazer uso de uma 

linguagem metafórica que se comunica com o pensar mágico das 

crianças. Dessa forma compreende-se que a temática é de fundamental 

relevância por abordar de modo prazeroso de interação para que o 

pequeno leitor (a) “viaje” nesse maravilhoso mundo do entreter, 

emocionar, seduzir naturalizado pela literatura infantil, partindo “do 

mundo da leitura para a leitura do mundo”. Freire, (2003): 

Convém citar Perissé (2004, p.146). 

 

É essa leitura do mundo, a leitura das entrelinhas, que 

interessa despertar nos alunos e em todas as pessoas, ou, 

como de várias formas disseram e realizaram os 

pensadores existencialistas, a obra literária é por vezes 

mais apta a nos ensinar a ver o mundo do que os mais 

profundos tratados filosóficos. 

. 

O caminho escolhido foi a prática de leitura literária infantil de 

Lajolo (1994) e Coelho (2000), entre outros. Objetiva refletir sobre as 

contribuições da literatura infantil para uma leitura crítica do mundo. O 

enfoque nessa interface pode favorecer um tipo de leitura literária 

associada à leitura de mundo defendida por estudiosos (as) e educadores 

(as). O presente trabalho pretende colaborar para o aprofundamento do 

conhecimento das leituras prazerosas como contribuições para leitura 

crítica do mundo. 
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Assim, esse estudo poderá ter implicações nas práticas escolares, 

ao propor que seja despertado, no leitor em formação, o gosto pela 

leitura, através do enfoque em obras cujo conteúdo seja significativo para 

sua vida, pois os textos literários são inspirados nas “verdades” humanas 

e por isso é uma parte da vida, com suas emoções, seus desejos e seus 

sentimentos tão comuns aos seres humanos. 

Marisa Lajolo (1994) apresenta a literatura como forma de 

linguagem e como instituição, que se confiam as diferentes 

sensibilidades, valores e comportamentos através dos quais uma 

sociedade expressa e discute seus impasses, seus desejos, suas utopias. 

Dessa forma, compreende-se que a literatura infantil oferece liberdade 

ao leitor (a) de conhecer e interpretar novas realidades expressando as 

relações de um indivíduo consigo mesmo, entre seres humanos, e entre 

estes e o mundo. 

Na presente dissertação apresenta-se um panorama sobre a 

literatura infantil brasileira, que mostra aspectos relevantes para a 

formação intelectual moral e social do leitor (a) em formação, pois a 

literatura é de suma importância para a referida formação, permitindo 

que ele (ela) construa conhecimentos e amplie sua visão de mundo, 

através de uma atividade prazerosa. 

Apresenta-se também um olhar multifacetado sobre a linguagem, 

pois a discussão sobre a linguagem, sempre esteve presente na história 

da humanidade, na visão de vários autores enfocando como forma de 

interação entre locutores e interlocutores, que possibilitam determinar as 

escolhas relacionadas à seleção de recursos linguísticos como parte 

inerente da vida humana. Evidencia que nenhuma língua é homogênea e 

uniforme; todas elas são heterogêneas e multiformes. Como também, 

discorre sobre a linguagem literária como forma de contribuição para a 

formação de leitores/as. 

Assim também, destaca-se a leitura como fenômeno que passou 

por grandes transformações e continua transformando a sociedade a 

partir das considerações sociais presentes na sociedade brasileira. 

Apresenta a literatura como forma prazerosa de comunicação para o 

despertar de um mundo mágico no qual as crianças poderão se tornarem 
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leitoras assíduas, libertas e críticas com capacidade de expressão e 

comunicação. Assim, uma das funções primordiais da literatura é a 

formação de leitores que sintam prazer e compreendam o que leem e se 

humanizem com a leitura. Esse instrumento de acesso à cultura poderá 

possibilitar a percepção da realidade do indivíduo, para dessa forma, 

exercer sua cidadania com maior facilidade. Nesse sentido, a prática da 

leitura crítica e contextualizada oportuniza uma conquista de autonomia 

e permite uma transposição do senso comum, pertinente para uma vida 

cidadã. 

Nesse sentido a escola deve favorecer, através do ato de ler, a 

dinamização da leitura crítica, para com isso, desenvolver nos alunos e 

alunas a capacidade de questionar, diante das obras escritas por autores, 

que além da emoção a criança possa ler o que estar nas entrelinhas do 

texto. Pois, o leitor crítico é capaz de compreender para além das linhas. 

Assim, é capaz de refletir sobre o que o texto dialoga. Por isso, a escola, 

por meio de dos professores e professoras devem incentivar as crianças 

a ler obras da literatura infantil para assim, abrir perspectivas de elevação 

do nível de interesse por novos conhecimentos e com isso, uma nova 

visão de mundo. 

Embasada em fundamentos teóricos, a partir das contribuições de 

autores renomados de nossa literatura, que discorrem sobre o assunto, 

como também sobre linguagem e psicologia, a dissertação foi elaborada 

através de pesquisa bibliográfica de acordo com os (as) autores (as) 

citados (as) no referido texto.  Entre eles (as) convém citar: Lajolo 

(1987); Cadermatori (1987); Freire (1989); Saussure (1995); Bettelhim 

(1996); Piaget (1999); Cunha (1999); Coelho (2000); Bakhtin (2003); 

Zelbirman (2003); Travaglia (2010); além de outros (as) referenciados 

(as) na presente dissertação.  
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CAPÍTULO 1 
 

BREVE HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL 

 

 

“A ficção, infantil ou adulta, supre os indivíduos de algo 

que não se encontra facilmente em outros lugares: todos 

precisam de fantasias, não é possível viver sem escape. 

Para suportar o fardo da vida é preciso sonhar.” 

(Corso, Diana L; Corso, Mário. Fadas no divã: 

psicanálise das histórias infantis.) 

 

Inicialmente às histórias eram contadas de forma oral por 

segmentos culturais diferentes: o negro, o índio e o europeu. De acordo 

com Arroyo (1968, p. 45), “São três correntes culturais agindo no plano 

histórico da formação brasileira: a europeia, a indígena e a africana”. As 

histórias eram contadas às crianças, principalmente, pelas negras 

escravas. Essas adaptavam e modificavam os contos de acordo com a 

região em que viviam e com suas experiências de vida. Muitos 

personagens recebiam nas palavras dessas mulheres, uma nova 

roupagem que assumiam novos nomes, novas características e até 

mesmo nova cor. Segundo Cadermatori (1987), o nascimento da 

literatura infantil está ligado aos contos de fadas. Histórias da tradição 

oral recolhidas por diferentes autores em diversas partes do mundo, 

consagradas e imortalizadas por meio do texto escrito. 

Cadermatori (1987, p.33) afirma que: 

 

No século XVII, o francês Charles Perrault (Cinderela, 

Chapeuzinho Vermelho) coleta contos e lendas da Idade 

Média e adapta-os, constituindo os chamados contos de 

fadas, por tanto tempo paradigma do gênero infantil. No 

século XIX, outra coleta de contos populares é realizada, 

na Alemanha, pelos irmãos Grimm (João e Maria, 

Rapunzel), alargando a antologia dos contos de fadas. 

 

Muito cedo na história da humanidade, homens e mulheres 

descobriram que podiam usar sua imaginação criando pessoas, situações, 
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sonhos, lugares, em histórias que passassem de geração em geração, 

correndo o mundo sem envelhecer. Nascida de preocupações 

educacionais, a literatura infantil é um produto do século XIX, quando 

se compreendeu a necessidade de despertar nas crianças o gosto pela 

leitura e lhes facilitar conhecimentos gerais, tudo dentro de uma 

expressão de arte. Surgem os primeiros “Livros de Leitura” escritos por 

educadores brasileiros, compostos por traduções e adaptações da 

literatura europeia a fim de serem disseminados nas escolas. 

O escritor Zilberman (2003) destaca que a Literatura Infantil 

brasileira surge no período de transição entre a Monarquia e a República, 

com a ascensão da burguesia, cujos primeiros textos dirigidos ao leitor-

criança apresentam intencionalidades pedagógicas e funcionalidades 

sociais. As primeiras produções nacionais desenvolvem-se em torno de 

temáticas pertinentes a exemplaridade cristã, ao moralismo patriótico-

cívico e ao didatismo escolar. 

No mundo ocidental, em poucos países a literatura infantil se 

desenvolveu tanto quanto na Inglaterra. Nesse país, publicações como 

Peter Pan de James Barrie, e Alice no país das maravilhas e Alice no país 

dos espelhos, de Lewis Carroll, são obras primas com uma nova visão da 

vida, do segredo das leis que nos regem, do poder oculto das coisas, das 

relações e fenômenos a que estamos sujeitos. 

Já o Dinamarquês Hans Chistian Andersen (1805 -1875), colheu 

as histórias da tradução oral, registrou e recriou essas histórias para 

crianças e consegui atrair e fascinar os/as jovens leitores/as com enredos 

que envolviam a descrição da natureza, a conciliação da realidade com a 

fantasia, além de oferecer constantes lições de que é necessário vencer 

os perigos e tropeços da vida pelo esforço. Histórias como essas que 

garantem prazer e oferecem lições de vida que empolgam as crianças em 

todo o mundo. 

Segundo Nelly Novaes Coelho (1991, p.5) a Literatura Infantil é: 

 

Abertura para a formação de uma nova mentalidade, além 

de ser um instrumento de emoções, diversão ou prazer, 

desempenhado pelas histórias, mitos, lendas, poemas, 

contos, teatro, etc., criadas pela imaginação poética, ao 
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nível da mente infantil, que objetiva a educação integral da 

criança, propiciando-lhe a educação humanística e 

ajudando-a na formação de seu próprio estilo. 

 

Entre os séculos XVI e XVII, com o nascimento das sociedades 

modernas surge o status da infância. Antes disso, as crianças eram tidas 

como adultos em miniaturas. A literatura infantil apareceu no século 

XVII, quando houve mudanças na sociedade burguesa. Assim, 

estabeleceu-se um vínculo entre as classes dominadoras e as dominadas 

que antecipa e ajuda a consolidar o modelo capitalista da organização 

social. 

As histórias eram organizadas para divulgar os ideais burgueses 

expostos de maneira idealizada, transparente, de forma que suscitasse 

expectativas e promovessem padrões comportamentais em seus 

receptores. As ideologias e intenções da classe burguesa com o texto 

dirigido as crianças reforçou o caráter pragmático do gênero e acabou 

comprometendo o seu reconhecimento como forma de expressão 

artística, como também o desenvolvimento do gosto pela leitura. A 

literatura infantil esteve, nesse contexto histórico, a serviço de confirmar 

o cânone do poder heterossexual, burguês, adulto, europeu, jovem, 

branco, católico e capitalista. 

Assim, as crianças da nobreza liam grandes clássicos e as mais 

pobres, lendas e contos folclóricos (literatura de cordel). Nesse mesmo 

século, (XVII), estudiosos viam a importância de se trabalhar a literatura 

infantil envolvendo a construção de histórias, pois tratava-se de um 

gênero literário produzido por adultos e destinados exclusivamente ao 

público infantil. 

Segundo Cunha (1999, p.22) 

 

A história da literatura infantil começa a delinear-se no 

exercício do século XVIII, quando a criança pelo que 

deveria passar a ser considerado um ser diferente do 

adulto, com necessidades e características próprias, pelo 

que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos a receber 

uma educação especial que a preparasse para a vida adulta. 
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A literatura infantil brasileira surgiu com a implantação da 

Imprensa Régia, em 1808, onde começaram a serem publicados os 

primeiros livros para crianças no Brasil como afirma Zilberman e Lajolo 

(1986). Diante dos apelos nacionalistas e métodos pedagógicos surgiu o 

aparecimento de livros infantis brasileiros, pois até então só tínhamos 

obras estrangeiras. Nos últimos anos do século XIX, traduzidas e 

adaptadas, muitas delas por Carlos Jansen e Figueiredo Pimentel. Graças 

a eles, circulavam no Brasil Contos seleto das Mil e uma noites (1882), 

Robinson Crusoé (1885), Viagens de Gulliver (1888), As aventuras do 

Alebérrimo Barão de Munchharisen (1891), Dom Quichote de La 

Mancha (1901). 

Os contos clássicos de Grimm, Perrault e Andersen eram 

divulgados nos Contos da Carochinha (1894), nas Histórias da avozinha 

(1896); assinadas por Figueiredo Pimentel e editadas pela Livraria 

Quaresma. Neste período destacava-se, também, o livro dos Contos 

infantis (1886), de Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira. Em 

1904, 

Olavo Bilac e Coelho Neto editam seus contos pátrios. Já em 

1907, Júlia Lopes de Almeida lança as Histórias da nossa terra. Em 1910, 

surge a narrativa longa; Através do Brasil, de Olavo Bilac e Manuel 

Bonfim. Segundo Arroyo (1998) a criação da biblioteca infantil ocorre 

em 1915 em São Paulo e foi efetuada pelo professor Arnaldo de Oliveira 

Barreto, o qual tinha um acervo com cerca de 100 livros famosos dentre 

eles: Dom Quixote, As aventuras de Gulliver, contos folclóricos e 

versões dos irmãos Grimm, de Perrault de Andersen e outros. Nesse 

primeiro momento da literatura infantil brasileira há a apropriação de um 

projeto educativo ideológico, que provinha da Europa. 

Em 1880, Eça de Queirós escreveu para a Gazeta de Notícia no 

Rio de Janeiro, mostrando-se entusiasmado com a literatura para crianças 

que lá (Rio de Janeiro) se encontravam com seus clássicos e seus 

inovadores. 

Uma das primeiras coleções infantis editada em Lisboa, de 

autoria da professora Alexina de Guimarães Pinto, de São João D’EL 

Rei, Minas Gerais, denominada ICKS, essa coleção tinha o objetivo de 
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divulgar o folclore entre as crianças, através de cantigas, brincadeiras em 

geral, acalantos, provérbios, adivinhações, estórias, parlendas, poesias e 

hinos. A Olavo Bilac, devemos um dos primeiros clássicos da literatura 

infantil, Poesia infantil, o qual incentivava as crianças a ler por prazer, 

com assuntos cívicos, noções de histórias ou de tradições, com 

sentimentos de amor e ternura, dando as nossas crianças   uma obra de 

encanto artístico e proveito educacional com musicalidade e um modo 

sensibilizador de falar com as crianças. 

Zilberman e Lajolo (1986, p. 34) afirmam que: 

 

Via de regra, a imagem da criança presente em 

textos desta época é estereotipada, quer como 

virtuosa de comportamento exemplar, quer como 

negligente e cruel. Além de estereotipada, essa 

imagem é anacrônica em relação ao que 

psicologia da época afirmava a respeito da 

criança. Além disso, é comum também que esses 

textos infantis envolvam a criança que os 

protagoniza em situações igualmente modelares 

de aprendizagem: lendo um livro, ouvindo 

histórias edificantes, tendo conversas educativas 

com os pais e professores. 

 

Nesse período, as poucas obras que havia eram distantes da 

criança, pois se valorizava a literatura ideológica para crianças. O 

patriotismo estava configurado e enraizado na consciência política do 

país e a literatura infantil assumia o papel de engajamento dessas ideias 

e os escritos desse período exaltavam a natureza e a paisagem, temas 

esses que são inspirações dos modelos europeus.   Porém, é com 

Monteiro Lobato que vamos encontrar a nova fase da Literatura Infantil 

Brasileira como afirma Nelly Novaes Coelho (1987 p.14) “A Monteiro 

Lobato coube fortuna de ser, na área da literatura infantil e juvenil, o 

divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje.”. 

Cunha (1995, p.20) afirma: 

 

No Brasil, como não poderia deixar de ser, a literatura 

infanto-juvenil tem início com obras pedagógicas e, 
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sobretudo adaptadas de produções portuguesas, 

demonstrando a dependência típica de colônia. Essa fase 

embrionária da literatura infanto-juvenil brasileira é 

representada em especial por Carlos Jansen (Contos 

seletos das mil e uma noites, Robinson Crusoé, As viagens 

de Gulliver a terras desconhecidas), Figueiredo Pimentel 

(Contos da carochinha), Coelho Neto e Olavo Bilac 

(Contos pá- trios) e Tales de Andrade (Saudade). Com 

Monteiro Lobato é que tem início a verdadeira literatura 

infanto-juvenil brasileira. Com uma obra diversificada 

quanto a gêneros e orientação, cria esse autor uma 

literatura centralizada em algumas personagens, que 

percorrem e unificam seu universo ficcional. No Sítio do 

Pica-pau Amarelo vivem Dona Benta e Tia Nastácia, as 

personagens adultas que “orientam” crianças (Pedrinho e 

Narizinho), “outras criaturas” (Emília e Visconde de 

Sabugosa) e animais como Quindim e Rabicó. Ao lado de 

obras marcadamente didáticas, escreve Lobato outras de 

exploração do folclore ou de pura imaginação, com ou sem 

o reaproveitamento de elementos e personagens da 

literatura infantil tradicional. 

 

No Brasil em 1921, a literatura infantil nascia oficialmente pelas 

mãos de Monteiro Lobato, que recebeu uma nova roupagem, visível na 

inovação temática das histórias e na aproximação entre a linguagem e o 

tom coloquial que caracterizava a fala brasileira com seus mitos e 

crendices populares. Lobato encarou a criança como um ser dotado de 

inteligência falando-lhe de igual para igual, iniciou no prazer da leitura 

e abriu-lhes os caminhos da cultura mundial. Em seus enredos convivem 

com personagens das fábulas ao lado de seres da mitologia grega, 

valoriza a contribuição do índio, do negro e do branco. 

Delineou-se nova perspectiva, responsável pela mudança de 

mentalidade em relação ao tipo de texto que se produzia para as crianças. 

Nessa trajetória, o autor paulista, com sua literatura dirigida as crianças, 

seguia os passos da elite artística que buscava uma identidade de tipos e 

de linguagem na produção literária.  Com seu trabalho, Lobato procura 

arejar a metodologia da escola tradicional, buscando espaço, dentro do 

contexto da narrativa para a discussão de pontos polêmicos relacionados 

com a História do Brasil, com a ética e com o comportamento humano. 
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A mudança de mentalidades das novas gerações, segundo Lobato 

possibilitaria ao avanço rumo ao tão desejado alinhamento do Brasil com 

os países desenvolvidos. 

“A Monteiro Lobato coube fortuna de ser, na área da literatura 

infantil e juvenil, o divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o 

Brasil de hoje...” Coelho (1991, p. 225). A política mundial na década de 

30 e a primeira metade da década de 40 ficaram marcadas como 

momentos de grande turbulência, que desembocaram na segunda guerra 

mundial. Registrou-se, no Brasil, a transição do país arcaico para o 

moderno. 

É conveniente citar Gregoriim (1996, p. 28): 

 

Com o surgimento de Monteiro Lobato na cena literária 

para as crianças e sua proposta inovadora, a criança passa 

a ter voz, ainda em uma voz vinda da boca de uma boneca 

de pano, Emília. A contestação e a irreverencia infantis 

sem barreiras começam a ter espaço e a ser lidas, e 

adquirirem maior concretude com as ilustrações das 

personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. 

 

Nesse sentido, no universo literário para as crianças, o autor, 

Monteiro Lobato, apresenta características nunca exploradas, tentando 

despertar no leitor uma flexibilidade ao modo habitual de ver o mundo. 

Lobato fora o precursor de uma literatura voltada para as crianças no 

Brasil, uma literatura que ainda passaria por grandes transformações, por 

uma ditadura militar e por grandes avanços tecnológicos. 

Segundo Coelho (2003), a literatura lobatiana, de maneira 

histórica e dialógica, trouxe para a literatura infantil o questionamento 

sobre a diversidade de valores do mundo contemporâneo, como também 

as vozes dos diferentes contextos sociais e culturais necessários na 

formação do povo brasileiro, sua diversidade e dificuldade de 

sobrevivência e sentimentos da criança para as páginas dos livros e para 

as diferentes linguagens para se fazerem presentes na produção artística 

para as crianças. 

Em termos de produção literária para crianças, segundo Lobato e 

Zilberman (1985), os referidos autores tinham em vista um projeto que 
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se coadunava com o espírito norteador do regime autoritário próprio do 

momento. Para tanto privilegiaram o espaço rural como cenário para as 

ações de seus enredos, criaram um elenco de personagens infantil que 

pudessem transitar de um livro a autor, adaptaram clássicos, inseriram 

material folclórico e aproveitaram os feitos e figuras da Historia do 

Brasil. As belas histórias da História do Brasil de Viriato correia, é uma 

obra que se ajusta a tal concepção. 

Com a nova literatura infantil, Lobato publicou Narizinho 

Arrebitado, o primeiro marco da literatura infantil brasileira, que 

posteriormente recebeu o nome de Reinações de Narizinho, que foi 

muito bem aceito pelas crianças tornando-se um clássico da literatura 

infantil que chegou a marca de 50 000 exemplares de tiragem inicial. 

Esta obra ganha relevo que atinge o interesse das crianças. 

Lobato consegue que suas personagens saiam de suas obras e 

sejam criadas e recriadas na imaginação de cada um até os dias de hoje. 

Esse autor revela um mundo mágico para as crianças com seus sonhos e 

diversões, partindo do material cultural (local e universal) que lhe é 

oferecido, estilizando esses materiais em forma de literatura. Mitos e 

lendas nacionais, como o saci e a cuca, são mesclados, as histórias 

universais, o que faz as crianças “viajarem” no mundo da imaginação e 

mantenham vivos os seus sonhos e interesses. A literatura estética que 

reveste as produções destinadas ao público infantil. 

Segundo Coelho (2009), a grande originalidade da obra infantil 

de Monteiro Lobato está no fato dela mostrar a seus pequenos leitores o 

“maravilhoso” como algo possível de ser experimentado por qualquer 

um. É através da mescla entre o mundo real e o mundo imaginário que 

Lobato torna palpável os sonhos que só poderiam existir na fantasia. 

Como afirma Zilberman (2003, p.49)  

 

A fantasia, componente indispensável aos textos da 

literatura infantil. Um importante subsídio para a 

compreensão de mundo por parte da criança: ela ocupa as 

lacunas que o indivíduo necessariamente tem durante a 

infância, devido ao seu desconhecimento do real; e ajuda-

o a ordenar suas novas experiências, frequentemente 
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fornecidas pelos próprios livros.Com esse olhar, percebe-

se que na literatura infantil de Monteiro Lobato, mescla 

entre o real e o imaginário e vai se dando paulatinamente 

ao longo das obras publicadas, uma vez que a tradição 

positivista sob a qual o escritor havia sido formado o fazia 

demarcar objetivamente estes “dois mundos” Coelho 

(2009). A análise de uma de suas obras, republicada após 

alguns anos, evidencia a transformação da imbricação real-

imaginário nela contida. 

 

Segundo Campos (1986, p.124) 

 

A literatura infantil de Monteiro Lobato parece conter o 

objetivo político bem claro de formar cidadãos, 

despertando nas crianças a curiosidade intelectual e a 

atitude crítica. Por isso, estes livros são questionadores, 

desmistificadores de autoridade, anti-etinocêntricos. 

 

As obras infantis de Monteiro Lobato evidenciam a preocupação 

do autor com a formação dos seus leitores. De acordo com Filipouski 

(1983), as histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo apresentam dois focos 

principais: um deles é o ficcional em que a fantasia e a realidade se unem 

à resolução de problemas por meio da atuação dos personagens sobre o 

seu meio ambiente. No outro, há sempre uma preocupação de caráter 

formativo e informativo, buscando preencher uma lacuna pedagógica por 

meio da utilização de conteúdos de diversas áreas do conhecimento. 

Como afirma Lobato (1956, p.8)  

 

Recordando a minha vida colegial vejo quão pouco os 

mestres contribuíram para a formação do meu espírito. No 

entanto a Júlio Verne todo um mundo de coisas eu devo! 

E a Robinson? Falaram-me à imaginação, despertaram-me 

a curiosidade – e o resto se fez por si. Júlio Verne levou-

me a Humboldt, e depois à Geografia e às demais ciências 

físicas e sociais. [...] A inteligência só entra a funcionar 

com prazer, eficientemente, quando a imaginação lhe serve 

de guia. A bagagem de Júlio Verne, amontoada na 

memória, faz nascer o desejo de estudo. Suportamos e 

compreendemos o abstrato só quando existe material 

concreto na memória. Mas pegar de uma pobre criança e 

pô-la a decorar nomes de rios, cidades, golfos, mares, 
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como se faz hoje, sem intermédio da imaginação, chega a 

ser criminoso. É, no entanto o que se faz!... A arte abrindo 

caminho à ciência: quando compreenderão os professores 

que o segredo de tudo está aqui! 

 

A literatura infantil poderá levar a criança a um universo em que 

a imaginação é aflorada e ela pode ser transportada de um mundo a outro 

vivendo diferentes realidades e emoções, por isso a importância para o 

seu desenvolvimento. 

Convém citar Monteiro Lobato (1917, p. 55) 

 

De escrever para marmanjos já me enjoei. Bichos sem 

graça. Mas para as crianças, um livro é todo um mundo. 

Lembro-me de como vivi dentro de Robinson Crusoé, do 

Laemmert. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas 

crianças possam morar. Não ler e jogar fora; sim morar, 

como morei no Robinson e no Os filhos do Capitão Grant. 

 

1.1. A literatura infantil como mediadora de sujeitos ativos 

 

“A literatura verdadeiramente emancipatória promove a 

criatividade e o espaço do leitor pela sua própria 

expressão estética”. 

(Glória Pondé) 

 

É importante considerar a criança como sujeito ativo, visto que 

“a prática literária não está distante do processo teórico que a conduz, e 

tanto o escritor como o leitor participam ativamente da criação”. Ambos 

são produtores. Cavalcanti, (2002, p. 24). 

Neste sentido, 

  

A leitura de textos literários torna-se uma oportunidade 

para o desenvolvimento da capacidade de expressão e 

argumentação, de recuperar as sequências narrativas, de 

manifestar opiniões e desenvolver um diálogo entre 

leitores ou ouvintes que negociam diferentes 

possibilidades de sentido. 
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Nessa percepção não deverão ser excluídos da prática de leitura 

o sonho, o fantástico, como a construção do imaginário coletivo que está 

na gênese do ato de narrar textos literários, para uma reflexão consistente 

sobre os indivíduos em suas práticas sociais, na formação da 

personalidade social e a importância para o ser humano perceber outros 

sentidos para sua existência: o onírico, o fantástico, o imaginário deixou 

de ser vistos como pura fantasia, para serem pressentidos como portas 

que se abrem para verdades humanas ocultas. 

É pertinente citar Bettelheim (1996, 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 claras suas 

emoções. 

 

Com isso, os textos literários contribuem para que o/a leitor/a crie 

hipóteses e interprete as diversas formas de ver o mundo e de encarar a 

realidade social. Assim esses textos podem levar ao despertar da 

consciência, a compreensão e a transformação da realidade, ao 

conhecimento ou busca por significados ocultos. Assim, são estimulados 

o exercício da mente e a percepção do real em múltiplas expressões 

simbólicas e significações. 

Convém citar Todorov (2009, p. 23-24) 

 

Mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, mas 

não radicalmente diferente, a literatura amplia o nosso 

universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de 

concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que 

outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, 

depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao 

infinito essa possibilidade de interação com os outros e, 

por isso, nos enriquece infinitamente. Ela nos 

proporciona sensações insubstituíveis que fazem o 

mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. 

Longe de ser um simples entretenimento, uma distração 

reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um 

responda melhor à sua vocação de ser humano. 
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Como vimos, além de oferecer prazer, a literatura pode atuar 

para despertar ou transformar a consciência crítica de seus/suas 

leitores/as com o acesso a textos literários, o/a leitor/a tem a 

oportunidade de ampliar sua própria experiência e reflexão sobre a vida 

em grande intensidade. Enfim, a literatura estimula a consciência crítica 

do/a leitor/a, desenvolve sua criatividade, dinamiza sua capacidade de 

observação e reflexão em face da complexa realidade da sociedade na 

qual está inserido/a. 

Segundo Silva (2010, p. 84). 

 

(...) a literatura é uma expressão artística que tem valor 

enciclopédico e desempenha inúmeras funções na vida do 

leitor, a saber: torna-o mais compreensivo e aberto para a 

natureza, à sociedade e ao semelhante; provoca-lhe 

reflexão sobre a rotina; leva-o a incorporar novas 

expectativas; permite-lhe inventar possibilidades de vida; 

educa- lhe a sensibilidade, enriquece- lhe o espírito. Em 

poucas palavras, a literatura humaniza o leitor e o 

aproxima do seu mundo interior com sutileza e estética. 

 

A importância da literatura se dimensiona à medida que questiona 

os convencionalismos de comportamentos e interpretações e apresenta 

perspectivas existenciais, sociais, politicas e educacionais. Através das 

obras literárias mostram-se costumes, dificuldades, valores, 

comportamentos, fatos históricos que podem ser entendidos como 

tomada de consciência do mundo concreto que se caracteriza pelo 

sentido do humano dados pelos/as autores/as e (re) construído no ato de 

leitura.  Segundo Abramovich (1997, p.17), “Quando as crianças ouvem 

histórias passam a visualizar de forma mais clara os sentimentos que em 

relação ao mundo”. 

Assim, a literatura, é preciosa no sentido de integrar 

conhecimentos e desenvolver capacidades: a literatura pode ajudar a 

formar a própria consciência, ampliando as informações e as 

possibilidades para o/a leitor/a em formação. Com isso, ele/ela enriquece 

cada vez mais as suas capacidades expressivas, oportunas para uma vida 

cidadã. 
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Afirma Amaral (1998, p. 149) 

 

Os produtos artísticos são simultaneamente expressões da 

sensibilidade do autor e expressões de “visão de mundo”, 

valores, impregnados na díade artista/fruidor [...] por outro 

lado esse fruidor, esse leitor, ao abrir as páginas de um 

livro, terá sua ação mediada por complexa trama de 

relações – trama essa que, mesmo não percebida por ele, é 

concreta e atuante. Assim sendo, a leitura não é um ato 

“natural”, mas cultural e historicamente demarcado. 

 

A prática da leitura dos textos literários estimula e desenvolve a 

criança, permite que ela viva diferentes situações e ajude a liberar 

emoções, uma vez que a criança desenvolve relações com sua forma de 

pensar e o modo de ser dentro do grupo social a qual pertence. A leitura 

literária pode transformar quem lê, e este/a pode, por sua vez, 

transformar a realidade em que vive. 

Coelho (2000, p. 29) Afirma: 

 

Na verdade, desde as origens, a literatura aparece ligada a 

essa função essencial: atuar sobre as mentes, nas quais se 

decidem as vontades ou as ações e sobre as emoções, 

paixões, desejos, sentimentos de toda a ordem... no 

encontro com a literatura, os homens tem a oportunidade 

de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria 

experiência de vida, em um grau de intensidade não 

igualada por nenhuma outra atividade. 

 

Dessa forma, a literatura revela possibilidades, desenvolve 

capacidades, torna reais as mais fictícias histórias promovendo uma 

compreensão do próprio “eu” e do “outro”. Além disso, propõem 

questões subjetivas, capita emoções e ideias do/ leitor /a, dar condições 

de ampliar seu potencial para expor pontos de vista, sentimentos e sua 

maneira particular de ver o mundo. 

Ainda segundo Coelho (2000, p. 3) 

 

Literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é 

arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o 

homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a 
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vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua 

possível/impossível realização. 

 

Nesse sentido, quando as crianças ouvem histórias, passam a 

visualizar de forma mais transparente sentimentos que tem em relação 

ao mundo. As histórias apresentam temas existenciais típicos da infância, 

como medos, sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade, perdas, 

dor, além de ensinar infinitos assuntos pertinentes ao ser humano. Para 

Zilbermann (2003), “A Literatura Infantil é levada a realizar sua função 

formadora. Ela dá conta de uma função que está voltada toda a cultura 

de conhecimento do mundo”. 

É pertinente citar Faria (2004, p. 12) 

 

[...] o texto literário é polissêmico, pois sua leitura provoca 

no leitor reações diversas, que vão do prazer emocional ao 

intelectual. Além de simplesmente fornecer informação 

sobre diferentes temas – históricos, sociais, existenciais e 

éticos, por exemplo -, eles também oferecem vários outros 

tipos de satisfação ao leitor: adquirir conhecimentos 

variados, viver situações existenciais, entrar em contato 

como novas ideias etc. 

 

1.2. A linguagem e a constituição do sujeito 

 

Travaglia (2010, p 27) afirma: 

 

(...) a literatura é a porta de entrada e percepção de que a 

língua tem uma magia: a de dar forma e existência ao que 

sentimos e somos ao que as relações grupais são ao que e 

como o Universo é, os universos são. (...) a literatura é o que 

há de mais livre, mais forte e, por que não dizer, de mais belo 

de tudo que se pode fazer com a língua. 

 

A linguagem, assim como a consciência, é um fato social, uma 

das objetivações genéricas que constitui a base do desenvolvimento 

humano. Ocorre por interação entre duas ou mais pessoas pois, através 

dela, os indivíduos se apropriam da realidade e da própria linguagem de 

conceitos que lhes possibilitem compreender os fenômenos e agir no 
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mundo no qual estar inserido. O trabalho com a linguagem se constitui 

um dos eixos básicos na educação infantil, dada sua importância para a 

formação do sujeito, para a interação com as outras pessoas, na 

orientação das ações das crianças, na construção de muitos 

conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento. 

Segundo Duarte (1993, p. 137-138), 

 

A atividade vital humana, sendo originariamente coletiva, 

exige, portanto, a atividade comunicativa. A atividade de 

comunicação foi, ao longo da história primitiva, se 

objetivando em processos que geraram a linguagem. [...] 

Sem apropriar-se da linguagem, dos objetos e dos usos e 

costumes ninguém pode existir enquanto ser humano. 

 

Ao aproximar as crianças de alguns modelos de linguagem 

(poesias, contos de encantamentos, contos de fadas), ouvir mensagens 

com contextos significativos, a criança insere-se num processo de 

construção acerca da linguagem; aprendizado, portanto, diferente do 

processo de simples domínio   de codificação e decodificação. Segundo 

Filho (2007), a literatura se utiliza da linguagem, no qual o autor é livre 

para criar a sua própria história, assim, proporciona a expressão de 

sentimentos e ideias, ou seja, a linguagem literária assume vida própria, 

pois o autor se expressa com liberdade por meio da literatura e essa aceita 

para si novas representações e significados do real, e com isso, a criação 

de novas realidades. 

Convém citar Barthes (1996, p. 12-13) 

 

Os prazeres da leitura são múltiplos. Lemos para saber, 

para compreender, para refletir. Lemos também pela 

beleza da linguagem, para nossa emoção, para nossa 

perturbação. Lemos para compartilhar. Lemos para sonhar 

e para aprender a sonhar (“Há várias maneiras de sonhar... 

A melhor maneira de começar a sonhar é por meio dos 

livros... Aprender a dedicar-se totalmente à leitura, a viver 

inteiramente com os personagens de um romance – eis o 

primeiro passo”,...). Lemos até para esquecer (...). Ler é 

pastar. 
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Nesse sentido, provocar as crianças e propiciar ao seu alcance os 

livros infantis, os contos de fadas, as poesias, os mitos, o folclore, as 

fábulas, o teatro, as histórias modernas, contemporâneas, adaptações, 

diferentes versões, permitindo-lhes penetrar em seu universo mágico dos 

sonhos, poderá ser o caminho não apenas de sua descoberta, mas 

também, um dos mais completos meios de enriquecimento e 

desenvolvimento de sua personalidade.  Como também, buscar soluções 

para as suas inquietações e problemas de ordem intelectual, social, 

afetiva, ética e moral, além de incumbi-los de uma grande 

responsabilidade quanto à mudança de concepção ideológica que 

controla o mundo. 

De acordo com Abramovich (2001, p. 17) 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoção 

importante, 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 [...] 

 

Segundo Bakhtin (1992), a literatura é parte inseparável da 

cultura e não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a cultura 

de uma época.  Na produção literária estão impressos valores éticos e 

estéticos, visões de mundo, tempos e espaços que constituem os sujeitos, 

a sociedade e a história, o que concede caráter polifônico e polissêmico 

ao texto literário. Assim, o ensinar, o aprender a empregar a linguagem 

passa necessariamente pelo sujeito, que é que a interação por meio da 

linguagem se dá num contexto em condição de igualdade. 

Goulart (2007, p. 64) afirma: 

 

O discurso literário é considerado por Bakhtin como uma 

cratera (Bakhtin, 1998) em que se hibridizam muitas 

linguagens sociais, muitos gêneros, muitos sujeitos, 

apresentando a sociedade de forma viva, pulsante, 

contraditória, estetizando e arquitetando a linguagem de 

modos diversos. 
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Assim, compreende-se que a literatura é um caminho dialógico e 

polifônico a ser trilhado nas relações estabelecidas na esfera escolar, o 

processo de interlocução entre a literatura e as crianças, as apropriações 

e produções infantis provocadas pela leitura literária e o lugar que a 

literatura ocupa na formação das crianças. 

Zinani e Santos (2004, p. 65) 

 

O texto literário veicula uma modalidade de conhecimento 

particular que não se assemelha ao saber produzido pela 

ciência. Sendo, ao mesmo tempo, representação e análise, 

a literatura possibilita o resgate da realidade. Essa 

modalidade de texto, por sua natureza, possibilita a crítica 

e a contradição através de uma linguagem não linear, isto 

é, distinta da linguagem comum. O autor aproveita o seu 

conhecimento de mundo, recria essa experiência através 

dos recursos de seu imaginário e expressa- a por meio da 

linguagem artisticamente trabalhada. Uma vez que esse 

texto relaciona-se com a realidade e a experiência humana, 

desempenha uma função muito significativa no aspecto 

comunicativo, pois auxilia o sujeito a emancipar-se na 

medida em que pode libertá-lo do processo de 

massificação a que está submetido... 

 

A literatura associada à leitura, enquanto forma de expressão, 

utiliza a linguagem verbal para a construção de um mundo coerente e 

compreensível que possibilita, em sua essência, a união da racionalidade 

da linguagem com a fantasia, sem perder de vista os universos do autor 

e do leitor. 

Lajolo, (2008, p. 106) garante que se ler é essencial, a leitura 

literária também é fundamental. 

 

É à literatura, como linguagem e como instituição, que se 

confiam os diferentes imaginários, as diferentes 

sensibilidades, valores e comportamentos através dos 

quais uma sociedade expressa e discutem, simbolicamente, 

seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso a 

literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para 

exercer, plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da 

linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu 
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usuário competente, mesmo que nunca vá escrever um 

livro: mas porque precisa ler muitos. 

 

. Para Frantz (2001, p. 16), “A literatura infantil é também 

ludismo, é fantasia, é questionamento, e dessa forma consegue ajudar a 

encontrar respostas para as inúmeras indagações do mundo infantil, 

enriquecendo no leitor a capacidade de percepção das coisas.” Dessa 

forma, a leitura de textos literários, torna-se uma oportunidade para o 

desenvolvimento de capacidades de expressão e argumentação, de 

manifestar opiniões e desenvolver um diálogo entres leitores ou ouvintes 

que negociam diferentes possibilidades de sentido. 

Carvalho (1989, p.21) 

 

A criança é criativa e precisa de matéria-prima sadia, e 

com beleza, para organizar seu “mundo mágico”, seu 

universo possível, onde ela é dona absoluta: constrói e 

destrói. Constrói e cria, realizando tudo o que ela deseja. 

A imaginação bem motivada é uma fonte de libertação, 

com riqueza. É uma forma de conquista de liberdade, que 

produzirá bons frutos, como a terra agreste, que se aduba e 

enriquece, produz frutos sazonados. 

 

Assim, explica-se o fato dos contos de fadas serem fascinantes 

até os dias atuais, pois atingem diretamente o imaginário da criança.  A 

criança possui uma sensibilidade estética, muitas vezes mais apurada que 

o adulto. “A criança mistura-se com as personagens de maneira muito 

mais íntima do que o adulto.” Benjamin (2002. p. 105). Os contos 

infantis possibilitam o despertar de diferentes emoções e a ampliação de 

visões de mundo do leitor infantil. E nesse encontro com a fantasia, a 

criança entra em contato com seu mundo interior, dialoga com seus 

sentimentos mais secretos, como também confronta seus medos e desejos 

escondidos, supera seus conflitos e alcança o equilíbrio necessário para 

seu crescimento. 

Segundo Coelho (1987), os contos de fadas são aqueles, em que 

há ou não a presença de fadas, mas sempre com a existência do 

maravilhoso (reis, rainhas, príncipes, princesas, gênios, bruxas, fadas, 
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gigantes, anões, objetos mágicos, metamorfoses, tempo e espaço fora da 

realidade conhecida...) e tem como eixo gerador um problema existencial 

o alcance sua autorrealização existencial, seja pela descoberta do seu 

verdadeiro eu ou pelo encontro de um alguém que encarna o ideal a ser 

alcançado. 

Convém citar Oliveira (2005, p.125) 

 

Os livros infantis, além de proporcionarem prazer, 

contribuem para o enriquecimento intelectual das crianças. 

Sendo esse gênero objeto da cultura, a criança tem um 

encontro significativo de suas histórias com o mundo 

imaginativo dela própria. A criança tem a capacidade de 

colocar seus próprios significados nos textos que lê, isso 

quando o adulto permite e não impõe os seus próprios 

significados, visto estar em constante busca de uma 

utilidade que o cerca. 

 

Nesse sentido, a literatura infantil é uma semente carregada de 

vida, pronta para desabrochar na mente e no coração dos leitores a 

esperança de um futuro mais humano, a abertura de uma nova forma de 

entender o universo e uma fértil multiplicação das experiências vitais e 

contribuindo para superar as limitações naturais da vida da criança. 

 

1.3. Uma forma artística de comunicação 

 

A obra literária pode ser entendida como uma tomada de 

consciência em relação a fatos, experiências e sensações 

relacionadas/avies tanto quanto ao mundo interior, ao exterior, que se 

caracteriza pelo sentido humano dado a esse mundo por um/a autor/a 

através da estilização da linguagem. Assim, não é mero reflexo na mente 

que se traduz em palavras, mas o resultado de uma interação ao mesmo 

tempo receptiva e criadora. 

Essa interação permite o estabelecimento de trocas 

comunicativas envolvendo grupos sociais perceptíveis na literatura 

infantil. A literatura como uma das formas de comunicação, participa do 

âmbito maior da cultura. O texto literário pode não se refletir diretamente 
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ao contexto, mas sempre aponta para o objeto real de que ele é signo, 

possuindo autonomia de forma e de significação. 

Uma história cria suas próprias regras comunicativas, 

proporcionando um diálogo entre o/a autor/a e o/a leitor/a em que a 

compreensão do contexto é indispensável. Ao ler um texto o/a leitor/a 

entra nesse jogo literário (ficcional) põe de lado sua realidade 

momentânea e passa a viverem imaginativamente todas as experiências 

das personagens da ficção. Assim, aceita o mundo criado pelo/a autor/a 

como um mundo possível para si. 

Silva (2010, p.84) afirma: 

 

(...) a literatura é uma expressão artística que tem valor 

enciclopédico e desempenha inúmeras funções na vida do 

leitor, a saber: torna-o mais compreensivo e aberto para a 

natureza, à sociedade e ao semelhante; provoca-lhe 

reflexão sobre a rotina; leva-o a incorporar novas 

expectativas; permite-lhe inventar possibilidades de vida; 

educa- lhe a sensibilidade, enriquece-lhe  o  espírito.  Em 

poucas palavras, a literatura humaniza o leitor e o 

aproxima do seu mundo interior com sutileza e estética. 

 

Nesse sentido, a literatura não visa apenas transmitir o fato, ela 

tece o acontecido, transforma-o dar-lhe um traje mágico e emocional e 

torna-o atraente para o engajamento do/a leitor/a nessa tessitura. 

A importância da literatura se dimensiona à medida em que 

questiona os convencionalismos de interpretações e comportamentos, e 

apresenta novas perspectivas existenciais, sociais, políticas e 

educacionais. À medida que predomina o aspecto pedagógico ou 

informativo de um texto, a expressão recua, cedendo lugar aos 

estereótipos de uma visão esquemática do real. 

É pertinente citar Burgens (1999, p. 13) 

 

Ora, há duas maneiras de usar as palavras: uma artística, 

outra não artística. Isso significa que as próprias palavras 

poder ser vistas de duas maneiras diferentes. Há de fato, o 

significado que a palavra tem no dicionário (que é 

chamado de léxico ou denotação) e a associação que a 

palavra adquire através do uso constante (as conotações 
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das palavras). [...] o escritor de um livro científico, os 

criadores de uma nova constituição para um país – esses 

não desejam dirigir-se às emoções do leitor, mas apenas o 

seu cérebro, à sua compreensão. 

 

Assim, a literatura oferece ao mesmo tempo valor artístico e 

instrutivo, podendo apresentar abertura às portas da inteligência e da 

sensibilidade das crianças, o que muito contribuirá para a sua formação 

intelectual. Segundo Aurélio Buarque de Holanda (2001), a literatura é 

arte de compor trabalhos artísticos em prosa e em verso. Dessa forma, 

defende-se a importância do ato de ler, uma vez que para atuar como 

participante do mundo em que vive, conforme postula Freire (2003), o/a 

aluno/a precisa ser preparado/a para tornar-se sujeito do ato de ler. Com 

isso, a criança se prepara para ler o mundo e os mundos possíveis. A 

leitura é um precioso instrumento no processo de produção do 

conhecimento por propiciar o contato do (a) com diferentes formas de 

viver e compreender a leitura de mundo. 

Para Castro (1993, p. 58): 

 

O artista cria o texto de forma que ele se abra a várias 

interpretações e sentidos. O uso poético e emotivo da 

palavra vai além de sua significação básica e permite ao 

leitor, descobrir novos caminhos para entender a 

mensagem. Aí reside toda a força da literatura em sua 

capacidade de instigar o leitor a desafiá-lo, como um jogo. 

 

Além da significação específica existem significações implícitas 

e os efeitos que os textos produzem no leitor/a, enfim a maneira como se 

apresentam ao mundo através da linguagem. Nesse sentido, a criança 

leitora deixa de ser um elemento passivo e passa a participar como sujeito 

ativo do ato de ler. 

A literatura configura / incorpora / representa diferentes situações 

de comunicação. Assim, pode favorecer ao leitor/a aumentar sua 

capacidade de interpretação e expressar suas ideias, sentimentos, 

necessidades, desejos. As consequências do contato com os textos 

literários podem levar ao avanço do processo de construção de 
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significados, enriquecer cada vez mais as capacidades expressivas de 

leitores/as em formação. 

As práticas da leitura de textos literários podem proporcionar um 

prazeroso aprendizado pelo potencial que possui para estimular e 

desenvolver a criança, permitir que ela “viva” diferentes situações e 

libere emoções. Com essa prática a criança pode desenvolver relações 

entre o texto, sua forma de pensar e o modo de ser no grupo social no 

qual está inserida. 

Bettelheim (1996, p. 13), nos fala: 

 

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 claras suas 

emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e  

aspirações;  reconhecer  plenamente  suas  dificuldades  e, 

ao  mesmo  tempo,  sugerir  soluções  para  os  problemas  

que  a perturbam... 

 

Olhar o mundo dos textos literários e buscar significados mais ou 

menos evidentes é um exercício extremamente prazeroso. Observar o 

mundo dos textos literários pode ajudar a compreender o que acontece 

em nosso cotidiano.   Com isso, a literatura pode trazer além da melhor 

compreensão do próprio “eu” subjetivo do/a leitor/a ao tocar questões 

subjetivas, uma percepção mais ampla sobre as (re) produções dos 

sentidos por coletividades inseridas em determinadas culturas. 

Palo e Oliveira (1998, p. 8-9) também concordam com a 

importância dos textos para as crianças. Para elas: 

 

O pensamento infantil está apto para responder a 

motivação do signo artístico, e a literatura que se esteie 

sobre esse modo de ver a criança, torna-a indivíduos em 

desejos e pensamentos próprios, agente de seu próprio 

aprendizado. A criança, sob esse ponto de vista, não é nem 

um ser dependente, nem “um adulto em miniatura”, mas é 

o que é, na especificidade de sua linguagem que 

privilegiam o lado espontâneo, intuitivo, analógico e 

concreto da natureza humana. 
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Nesse contexto, a literatura pode desenvolver um papel de 

fundamental importância para o/a leitor/a pela riqueza de possibilidades 

que ela nos proporciona. Além disso, a literatura permite que o/a leitor/a 

imagine, resgate, deduza, passando a compreensão do mundo em que 

vive. 

Segundo Abramovich (1994, p. 17). 

 

Ler, contar histórias para crianças é poder rir, gargalhar, 

sorrir... É também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade 

respondida em relação a tantas perguntas, é encontrar 

ideias para solucionar questões (como as personagens 

fizeram...). É uma possibilidade de descobrir o mundo 

imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos 

vivemos e atravessamos - dum jeito ou de outro - através 

dos problemas que vão sendo defrontados (ou não), 

resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história 

(cada uma a seu modo)... E a cada vez ir se identificando 

com outra personagem (cada qual no momento que 

corresponde àquele que está sendo vivido pela criança)... 

E assim, esclarecer melhor as próprias dificuldades ou 

encontrar um caminho para a resolução delas [...]. 

 

A Literatura Infantil é uma forma de comunicação por criar 

relações entre sujeitos interativos, autor e leitor. Também cria condições 

para que a criança se defronte com temas universais da realidade, tais 

como: egoísmo, fraternidade, competição, abandono, fidelidade, 

falsidade, morte, desigualdades sociais, injustiças, guerras, violência, 

desemprego, direitos, entre outros. Através de uma linguagem acessível, 

com valores diversos, por meio do recurso da fantasia, é permitido à 

criança raciocinar no nível de suas possibilidades cognitivas, sobre 

complexas situações da realidade de seu mundo e do mundo das coisas. 

Assim, a literatura infantil participa de um diálogo com as 

linguagens de arte, e que os leitores transitam, naturalmente, de uma 

linguagem a outra, tanto na condição de receptor que se modifica com os 

dados novos da criação do artista, como na condição de agentes que 

movidos pela própria criatividade e sensibilidade produzem, elaboram, 
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reiteram e criam novas versões de mundos imaginários e sedutores das 

crianças e o prazer da literatura como fator de socialização da mente 

infantil e seu processo de desenvolvimento, e amadurecimento biológico, 

psíquico, afetivo e intelectual e domínio do mecanismo da leitura por 

prazer. 

Conforme Palo & Oliveira (1922 p.6-7) 

 

A Pedagogia entra nesse universo como meio de adequar 

o literário às fases do raciocínio infantil, e o livro, é mais 

um produto através do qual os valores sociais passam a ser 

veiculados, de modo a criar para a mente da criança hábitos 

associativos que aproximam as situações imaginárias 

vividas na ficção a conceitos, comportamentos e crenças 

desejadas na vida prática, com base na verossimilhança 

que os vincula. O literário reduz-se a simples meio para 

atingir uma finalidade educativa extrínseca ao texto 

propriamente dito. 

 

A literatura, nesse sentido, apresenta natureza desmistificadora e 

emancipatória, uma vez que oferece à criança meios para a compreensão 

de seu próprio mundo e do real a cerca, e, além disso, ainda lhe 

proporciona meios para a compreensão de elementos, propiciando-lhe o 

conhecimento e a reflexão de concepções críticas e autônomas da vida e 

do mundo.  Cria, dessa forma, comunicação entre o autor e o leitor com 

novos caminhos para a compreensão da mensagem. 

O interesse que desperta provém de sua natureza 

desmistificadora, porque, se dobra a exigências diversas, revela ao 

mesmo tempo em que medida a propalada autonomia da literatura não 

passa de um esforço notável por superar condicionamentos externos – de 

cunho social e de caráter mercadológico – que a sujeitam de várias 

maneiras. 

E como, ainda assim, alcança uma identidade, atestada pela 

permanência histórica do gênero e pela predileção de que é objeto pelo 

leitor criança, mostra que a arte literária circunscreve sempre um espaço 

próprio e inaliável de atuação, embora seja ele limitado por vários fatores 

Zilberman. ( 2006, p.19).  A paixão pela leitura não é algo casual, ela se 
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alimenta da exemplaridade, do estímulo positivo que desencadeia o 

interesse, a motivação e o encantamento pelo mágico mundo da fantasia. 

 

1.4. A literatura infantil no processo de alfabetização 

 

“Aceitar que numa sociedade podemos ter gente que 

nunca vai ter a menor oportunidade de acesso a uma 

leitura literária é uma forma perversa de compactuarmos 

com a exclusão. Não combina com quem pretende ser 

democrático”. 

(Ana Maria Machado) 

 

A articulação entre a literatura infantil e a alfabetização enfatiza 

a função formadora da arte literária por meio da exploração da linguagem 

presente nos textos literários que são essencialmente lúdicos, mágicos, 

artísticos e questionadores, pertinentes para a, formação da criança e no 

desenvolvimento da aprendizagem durante os anos iniciais do ensino 

fundamental. A inserção da literatura infantil propicia a interação entre 

o real e o imaginário despertando dessa forma o gosto pela leitura de 

forma prazerosa. A literatura disponibiliza elementos que a criança 

precisa apropriar-se para adentrar no mundo real e assim poder se 

estruturar emocionalmente. 

Carvalho (1987.p, 176) afirma: 

 

A criança que desperta para o mundo e para a vida, estar 

ávida por descobrir e entender, e essa curiosidade, esse 

deslumbramento, esse mistério que a cerca vão aproximá-

la do mundo dos símbolos, no qual ela se encontra e com 

o qual ela se identifica, graças ao seu realismo. A criança 

busca desvendar e compreender tudo que estimula a sua 

curiosidade. E é nessa curiosidade, nessa perplexidade, 

que está toda a sua motivação de seu crescimento; daí o 

dever de lhe oferecer estímulos sadios e enriquecedores. 

 

Nesse sentido, a literatura infantil poderá contribuir para a 

formação da personalidade da criança com diferentes visões e 

interpretação do mundo que a cerca, e assim a curiosidade é 

impulsionada, vindo a “alimentar” o imaginário, desvelar os mistérios do 
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mundo e permitir ao leitor desenvolver o autoconhecimento e se permitir 

aprender de forma prazerosa e gratificante por meio do mundo 

encantador e fascinante que a literatura infantil proporciona. Acredita-se 

que a infância é a melhor fase para dar início ao processo de leitura, 

incentivando esse hábito por prazer, a literatura é o melhor caminho para 

chegar às emoções e fantasias de cada criança, e dessa forma, estimular 

a leitura e assim contribuir para a formação de leitores (as) Gregorin. 

(2009). 

Antes da leitura e da escrita, a literatura já estava presente em 

nossas vidas através das cantigas de ninar, das brincadeiras de roda ou 

das contações de histórias realizadas pelos familiares. Quando as 

crianças chegam à escola, a literatura tem o poder de construir uma 

ligação lúdica entre o mundo da imaginação, dos símbolos subjetivos, o 

mundo da escrita e dos signos convencionais. 

Vigotisk (1998. p122-123) afirma: 

 

[...] que não só a linguagem, mas a vida posterior da 

criança está a serviço do desenvolvimento de sua 

imaginação; tal papel é desempenhado, por exemplo, pela 

escola, onde a criança pode pensar minuciosamente sobre 

algo de forma imaginada, antes de levá-lo a cabo. Isto sem 

dúvida constitui a base do fato de que, precisamente 

durante a idade escolar, se estabeleçam as formas 

primárias da capacidade de sonhar no sentido próprio da 

palavra, ou seja, a possibilidade e a faculdade de se 

entregar mais ou menos conscientemente a determinadas 

elucubrações mentais, independentemente da função 

relacionada com o pensamento realista. [...] vemos que não 

só o aparecimento em si da linguagem, mas também os 

momentos cruciais mais importantes em seu 

desenvolvimento são ao mesmo tempo momentos cruciais 

também no desenvolvimento da imaginação. 

 

Um dos pontos norteadores da literatura infantil é formar leitores 

autônomos e críticos de forma lúdica, é despertar grandes e pequenas 

emoções como rir, chorar, sentir medo e raiva, emoções essas que vem 

das histórias lidas e ouvidas, favorecendo dessa forma o 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças. Ler, contar 
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e ouvir histórias são atividades pelas quais a criança pode conhecer 

diferentes formas de falar, viver, pensar e agir, além de um universo de 

valores, costumes e comportamentos de sua e de outras culturas situadas 

em tempos e espaços diversos do seu. Ter acesso à literatura é dispor de 

informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o prazer pela 

leitura. 
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CAPÍTULO 2 
 

UM OLHAR MULTIFACETADO SOBRE A LINGUAGEM 

 

 

“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 

como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao 

outro.” 

(Mikhail Bakhtin) 

 

A linguagem é o indício dos primeiros registros dos humanos na 

terra e segue um princípio evolutivo até os dias atuais. O conceito de 

linguagens recebeu diversas denominações e certamente incorpora uma 

série de novos critérios “[...] expressões faciais, gestos, posturas, 

assobios, sinais de mão, escrita, linguagem matemática, linguagem de 

programação (ou de computadores) [...]” Fischer (2009, p.12), que vão 

além da linguagem humana que conhecemos. 

Um instrumento que nos permite a pensar e comunicar o 

pensamento é a linguagem que sempre esteve presente durante toda a 

história da humanidade, como um referencial para estabelecer 

comunicações interacionais entre as pessoas, pois ela nos permite 

estabelecer diálogo e dar sentido à realidade que nos rodeia. 

Travaglia (2002, p. 23) afirma que: 

 

A linguagem é, pois um lugar de interação humana, de 

interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido 

entre interlocutores, em uma dada situação de 

comunicação e em um contexto sócio histórico e 

ideológico. 

 

Nesse sentido, a linguagem é parte inerente da vida do ser 

humano, na qual esse organiza seu pensamento de forma a expressar 

compreensivelmente seu discurso oral ou escrito. Além de possibilitar 
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uma transmissão de informação de um emissor a um receptor, ela é vista 

como um lugar de interação humana. Na linguagem utiliza-se um sistema 

de sinais, códigos e regras de comunicação que haja sentido em sua 

representação. O sentido é a palavra chave de qualquer comunicação.  

Pois ela não pode ser estabelecida se não se compreende o que se lê e 

não se entende o que o interlocutor quer transmitir por não haver 

entendimento dos significados. Conforme afirma Severino Antônio 

(2008, p.51), “Essencial é a aprendizagem vivida como criação de 

sentido, que não se separa do sentimento de estarmos vivos, recriando o 

texto da existência, junto com os outros”. 

Dessa forma, a importância da interação para a prática da 

linguagem também é delineada por Vygotsky que, segundo Souza 

(1994), apresenta estudos sócio psicológicos de extrema relevância à 

linguagem, pois este concebe como um processo dialógico a relação 

entre pensamento e palavra. Para o autor, a linguagem é fruto de um 

processo maior, que vai além do individual, pois se processa com a ajuda 

do outro, numa relação construída pela interação. Por meio dos estudos 

sócios interacionistas, é possível notar a valorização do desenvolvimento 

da linguagem em situações dialógicas, pois assim como Bakhtin, 

Vygotsky (1981, p.123), também afirma: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um 

sistema abstrato de formas linguísticas nem pela 

enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno 

social da interação verbal. 

 

O que faz a mediação na relação pensamento/linguagem é o 

significado. O desenvolvimento da linguagem, produzida social e 

historicamente, e dos significados permite uma representação da 

realidade no pensamento. Por meio dela (linguagem) nomeamos objetos, 

formamos conceitos e articulamos nosso pensamento com o mundo 

objetivo, exterior a nós e subjetivo de sentimentos e desejos. A primeira 

linguagem que aprendemos em nossas vidas não foi a verbal e nem a 

única que usamos para atribuir significados ao mundo. Desde a mais 



  

42 

tenra idade conseguimos nos comunicar por meio do choro, de olhares, 

de balbucios e de gestos que são compreendidos por aqueles que nos 

cercam e cuidam de nós. 

Conforme Bakhtin, (2003, p.373-374). 

 

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, 

chega do mundo exterior à minha consciência pela boca 

dos outros (da minha mãe, etc.), com a sua entonação, em 

sua tonalidade valorativa-emocional. A princípio eu tomo 

consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as 

palavras, as formas e a tonalidade para a formação da 

primeira noção de mim mesmo. 

 

Assim, Bakhtin (2014), dedicou a vida à definição de noções, 

conceitos e categorias de análise da linguagem com base em discursos 

cotidianos, artísticos, filosóficos, científicos e institucionais.  Em sua 

trajetória pelo volume de textos, ensaios e livros redigidos, esse autor 

russo foi um dos mais destacados pensadores de uma rede de 

profissionais preocupados com as formas de estudar linguagem, 

literatura e arte, que incluía o linguista Valentin Voloshinov (1895-1936) 

e o teórico literário Pavel Medvedev (1891-1938). 

Desse modo, o ser humano é o único capaz de comunicar-se 

verbalmente, pois, possui um complexo sistema de representação de seu 

pensamento exteriorizada pala fala e pela escrita. Bakhtin (2004), diria 

que “somos animais verbais”, capazes, portanto, de traduzir, por meio de 

palavras, o que pensamos, desejamos por meio da linguagem. Pois, a 

linguagem é um fenômeno social, sua concretude é realizada no dizer, e 

assim, a interlocução é o lugar distinto da linguagem constituindo 

sentidos e sujeitos. 

Nesse sentido, a interação possibilita determinar as escolhas 

relacionadas à seleção de recursos linguísticos durante a interlocução. 

Marcuschi (1997) ressalta que há em nossa sociedade um privilégio da 

cultura escrita. Para o citado autor, tal modalidade, goza de certo status 

em relação à comunicação oral. 

Um dos grandes desafios é indagar-se sobre conceitos de 

linguagem na obra de Bakhtin. Esse autor, defende que não há terrenos 
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sólidos para as construções formais e que nada é definitivo, nada é 

estabelecido permanentemente, tudo oscila de acordo com as alterações 

do quadro histórico em que as ações humanas de desenvolvem. 

Ainda de acordo com Bakhtin (2006, p. 202). 

 

A palavra, como fenômeno ideológico por excelência, está 

em evolução constante, reflete fielmente todas as 

mudanças e alterações sociais. O destino das palavras é o 

da sociedade que fala. Mas há vários caminhos para 

estudar a evolução dialética da palavra. Pode-se estudar a 

evolução semântica, isto é, a evolução da ideologia no 

sentido exato do termo, a história do conhecimento, isto é, 

a evolução da verdade só é eterna enquanto evolução 

eterna da verdade (...). 

 

Segundo o mesmo autor, a nossa vida é dialógica e todos os 

sentidos participam desse diálogo e a palavra é o principal tecido 

dialógico da existência humana. Pois, o cérebro humano combina, cria e 

reelabora. O filósofo sustenta que a linguagem nunca está completa, é 

tarefa, projeto que sempre caminha e nunca acaba. Bakhtin tem sido 

eminentemente evocado no sentido de subsidiar investigações nos 

domínios de diferentes ciências, entre elas a Psicologia, bem como a 

Educação. Para ele, a realidade é essencialmente contraditória e em 

permanente transformação. Nesse sentido, propõe uma dialética que 

nasce do diálogo, nele se prolonga, coloca pessoas e textos em um 

permanente processo dialógico. Seu pensamento coloca-se de modo 

sempre aberto e resiste à ideia de acabamento e perfeição, o que pode ser 

estendido aos sentidos sobre desenvolvimento implícitos em sua obra. 

É pertinente citar Freitas, (1994, p.138). 

 

Foi a partir de uma concepção dialógica da linguagem que 

Bakhtin afirmou sua verdadeira substância, constituída 

pelo fenômeno social da interação verbal. Ignorar a 

natureza social e dialógica do enunciado seria apagar a 

profunda ligação existente entre a linguagem e a vida. Os 

enunciados não existem isolados: cada enunciado 

pressupõe seus antecedentes e outros que o sucederão; um 
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enunciado é apenas um elo de uma cadeia, só podendo ser 

compreendido no interior desta cadeia. 

 

Estabelecido por convenção social, todo signo tem um 

significado próprio e muitas vezes, vários significados de acordo com o 

contexto onde a palavra estiver inserida, uma vez que seu uso foi 

modificado ou ampliado em tempos e lugares diferentes. Nesse sentido, 

só podemos saber com qual significado o signo está sendo usado a partir 

da frase, que oferece o contexto de comunicação. O ser humano criou e 

continua criando vários tipos de linguagem que lhe permite pensar as 

diversas facetas da linguagem, Como também se expressar e interagir 

com seus semelhantes. A tecnologia avança e nos obriga a adaptar as 

linguagens já existentes e a criar neologismos mais adequados às 

necessidades contemporâneas. 

Assim, Bakhtin (1981, p. 138) afirma que: 

 

A significação não está na palavra nem na alma do falante 

nem na do interlocutor. Ela é o efeito da interação locutor-

receptor. Só a corrente da comunicação verbal fornece à 

palavra a luz da sua significação. 

 

 Nessa relação dialógica entre locutor e interlocutor no meio 

social, em que o verbal e o não verbal influenciam de maneira 

determinante a construção dos enunciados, outro dado ganhou contornos 

de tese: a interação por meio da linguagem acontece por meio de 

interlocutores localizados, enunciativamente, no movimento de 

linguagem dos agentes educacionais. Uma voz não produz diálogo - o 

que nos leva à necessidade de outro que produza conosco sentidos e 

formas de se compreender a experiência humana a partir da linguagem. 

Conforme Bakhtin (2014, p. 117): 

 

Essa orientação da palavra em função de um interlocutor 

tem uma importância muito grande. Na realidade, toda 

palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da 

interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 
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expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, 

em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de 

ponte lançada entre mim e os outros. 

 

Assim, percebe-se que a própria composição da palavra, aplica-

se a toda “ação” “entre” dois ou mais sujeitos. É um território comum 

entre locutor e interlocutor. Por isso, uma primeira referência que deve 

ser desenvolvida em relação à concepção de diálogo em Bakhtin repousa 

na busca de sentido como ato de compreensão, que escapa a uma relação 

puramente lógica ou factual. É no embate entre as diferentes vozes que 

podemos propiciar a interação necessária para a compreensão da 

linguagem. “Quando usamos a linguagem, nós somos nós mesmos mais 

a pessoa que nos ouve ou nos lê”, afirma: 

Vygotsky (1995, p.93) 

 

A premissa é de que o homem constitui-se como tal através 

de suas interações sociais, portanto, é visto como alguém 

que transforma e é transformado nas relações produzidas 

em uma determinada cultura. É por isso que seu 

pensamento costuma ser chamado de sócio interacionista. 

 

Segundo essa concepção, a língua só existe em função do uso que 

locutores e interlocutores fazem dela em situações (prosaicas ou formais) 

de comunicação. O ensinar, o aprender e o empregar a linguagem passam 

necessariamente pelo sujeito, o agente das relações sociais e o 

responsável pela composição e pelo estilo dos discursos. Esse sujeito se 

vale do conhecimento de enunciados anteriores para formular suas falas 

e redigir seus textos. Além disso, um enunciado sempre é modulado pelo 

falante para o contexto social, histórico, cultural e ideológico. "Caso 

contrário, ele não será compreendido", explica a linguista Beth Brait, 

estudiosa de Bakhtin e professora associada da Universidade de São 

Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC), ambas na 

capital paulista. 

O educador ao atuar como locutor, constrói uma linguagem 

verbal e não verbal, um projeto de produção de sentido que o identifica 
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como educador, tipicamente, simultaneamente. A identidade do 

educador e do educando, assim constituídos a partir da mediação de um 

projeto de linguagem. É preciso então admitir que a construção de 

linguagem, instituída na mediação educador/educando, é atravessado 

pela determinação recíproca da reprodução e da contradição na 

especificidade constituinte do que é próprio para a construção dialética, 

ou dialógica, da educação, da educação dos limites estruturantes da 

sociedade se dá num contexto em que todos participam em condição de 

igualdade. 

Kramer (2006, p.26) afirma: 

 

É necessário perceber que os atores da prática educativa 

(professores e alunos) estão imersos na cultura, são 

autores, produtores, criadores de linguagem. Atores vivos 

de um conhecimento vivo e nem sempre científico ou 

sacralizado com tal. 

 

Aquele que enuncia seleciona palavras apropriadas para formular 

uma mensagem compreensível para seus destinatários. Por outro lado, o 

interlocutor interpreta e responde com postura ativa àquele enunciado, 

internamente (por meio de seus pensamentos) ou externamente (por meio 

de um novo enunciado oral ou escrito). 

O filósofo Bakhtin (2014), tem sido, com excelência, lembrado, 

no sentido de subsidiar investigações nos domínios de diferentes 

ciências, entre elas a Psicologia, assim como a Educação.  Com isso, 

estabelece uma aproximação com a Psicologia do desenvolvimento, é 

pertinente pontuar que Vygotsky e Bakhtin, para citarmos apenas um dos 

diálogos possíveis nessa interface, viveram na mesma época e 

apresentaram significativas convergências em suas obras, embora 

nenhum deles tenha se valido do outro na construção de suas teorias em 

torno da linguagem e do desenvolvimento humano. Eles possuíam não 

apenas formações diferentes, como também focos diferentes de 

investigação. 

Segundo Vygotsky (2001), significado, no campo semântico, 

corresponde às relações que a palavra pode conter; já no campo 
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psicológico, é uma generalização, um conceito. Os significados são 

produções históricas, sociais, relativamente estáveis e, por serem 

compartilhados, são eles que permitem a comunicação entre os homens, 

além de serem fundamentais para a constituição do psiquismo. Vygotsky 

(2001), focalizou a sua obra muito mais nas questões desenvolvimentais, 

enquanto que Bakhtin estudou mais a linguagem a partir da perspectiva 

da Linguística, o que gerou mudanças importantes no modo como a 

linguagem era focalizada e concebida. 

 

2.1 A língua não é estanque 

 

“A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. 

Vinha da boca do povo na língua errada do povo, língua 

certa do povo. Porque ele é quem fala gostoso o português 

do Brasil”. 

Manuel Bandeira. 

 

Não existe apenas um único tipo de linguagem. “Cada tipo de 

linguagem usada na natureza difere entre si [...]” Fischer (2009, p.11). O 

trabalho dialógico com a linguagem, o estudo das variedades linguísticas 

poderá proporcionar reflexões por parte dos professores da língua 

materna sobre o dinamismo da língua e conscientizar os alunos quanto a 

essa realidade linguística. Pois a variação é inerente à língua e reflete 

variações sociais por reger leis externas de natureza social, pois ela 

(língua) é dialética, dinâmica e viva. Assim, não há outra forma de 

conceituar uma língua que não seja como um conjunto de variedades, 

embora, ela também seja, infelizmente motivo de preconceito, exclusão 

e violência simbólica. 

De acordo com Bakhtin (1998, p.156-157) 

 

(...) no fundo, a linguagem e as línguas se transformam 

historicamente por meio da hibridização, da mistura das 

diversas linguagens que coexistem no interior de um 

mesmo dialeto, de uma mesma língua nacional, de uma 

mesma ramificação, de um mesmo grupo de ramificações 

ou de vários, tanto no passado histórico das línguas, como 
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no seu passado paleontológico, e é sempre o enunciado que 

serve de cratera para mistura. 

 

Considerar essa influência requer uma percepção da língua como 

um conjunto sistemático e ao mesmo tempo aberto e flexível utilizado 

por grupos de falantes que criam e recriam os recursos linguísticos para 

interagirem, o que nos permite compreender seu caráter variável.  A 

língua está em constante evolução, é dinâmica, um produto social cuja 

existência se funda nas necessidades de comunicação “(...) é 

intrinsecamente heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre 

em desconstrução e em reconstrução” Bagno (2007, p.350). Essa 

heterogeneidade da língua está relacionada com as diversidades 

históricas e sociais dos grupos humanos que a falam. 

Por essa razão, a diversidade linguística repercute nas formas 

como a língua é falada nas diferentes regiões e em diferentes momentos 

de sua história, pelos mais variada critérios. Cada falante participa de 

várias comunidades e assim interage de acordo com a escolaridade, vida 

social e cultural. Em suma, a língua é altamente diversificada no interior 

da sociedade do falante, e também do ponto de vista linguístico. Por isso, 

ela não é estática. Ela se altera e se amplia de acordo com o nível do 

falante. Nesse sentido, a língua é ao mesmo tempo espaço de restrinção 

e espaço de liberdade, o importante é que locutor e interlocutor 

compreendam a mensagem, assim, a língua atinge a sua função social 

que é a comunicação. 

Antunes, (2009, p. 22) afirma: 

 

Em qualquer língua, de qualquer época, desde que em uso, 

ocorreram mudanças, em todos os estratos, em todos os 

níveis, o que significa dizer que, naturalmente, qualquer 

língua manifesta-se num conjunto de diferentes falares que 

atendem às exigências dos diversos contextos de uso dessa 

língua. 

 

Nesse sentido, não podemos pensar em uma língua homogênea, 

que pode ser falada da mesma forma e em todos os lugares. Entender que 

a língua não é uniforme, nem estática pode colaborar às reflexões das 
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situações comunicacionais em sala de aula e fora dela, pois revelam aos 

falantes que eles são os responsáveis pela dinamização desta. A variação 

linguística é uma das questões relevantes e que merece destaque no 

campo da linguagem, pois, estar sempre presente nas relações sociais em 

qualquer época. No entanto, foi somente a partir da década de 1960, com 

o avanço da sociolinguística nos Estados Unidos, que passou a despertar 

os interesses dos pesquisadores voltados principalmente para as questões 

sociais. 

Kramer (2006, p.26) afirma: 

 

É necessário perceber que os atores da prática educativa 

(professores e alunos) estão imersos na cultura, são 

autores, produtores, criadores de linguagem. Atores vivos 

de um conhecimento vivo e nem sempre científico ou 

sacralizado com tal. 

 

Estudar a vivência linguística é reconhecer a linguagem enquanto 

uma atividade dinâmica realizada pelos sujeitos que, em situações 

comunicativas, produzem discursos para interagir com os outros.  

Considerar a diversidade linguística enquanto parte do conteúdo escolar 

é importante para que os alunos reconheçam nos trabalhos de sala de aula 

a proximidade entre escola/vida. E, este trabalho em sala também pode 

contribuir para desconstrução de alguns preconceitos já instaurados nas 

relações sócias comunicativas. 

Bagno, (2007, p. 27) discorre: 

 

A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades 

dialetais. Identificam-se geográfica e socialmente as 

pessoas pela forma como falam. Mas há preconceitos 

decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos 

diferentes modos de falar: é muito comum considerar as 

variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores 

ou erradas. O problema do preconceito disseminado na 

sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado, 

na escola, como parte do objetivo educacional mais amplo 

de educação para o respeito à diferença. Para isso, e 

também para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola 

precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única 
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forma “certa” de falar – a que se parece com a escrita – e 

o de que a escrita é o espelho da fala – e, sendo assim, seria 

preciso “consertar” a fala do aluno, tratando sua 

comunidade como se fosse formada por incapazes, denota 

desconhecimento de que a escrita de uma língua não 

corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por 

mais prestígio que um deles tenha em um dado momento 

histórico. 

 

Nesse sentido, reconhecer que as diversidades da língua são 

reflexos das atividades dos sujeitos com a própria língua, pois estes não 

são imutáveis, nem se encontram cristalizados e, por isso, modificam a 

língua em busca da interação. Isto porque a língua é um fenômeno muito 

complexo, pois. envolve os sujeitos em situações reais de uso, com 

objetivos comunicacionais específicos. Pelo fato da vida social e cultural 

ser diversificada, os falantes dominam muitas variedades da língua. Por 

isso, todo falante é poliglota em sua própria língua. À medida que vai 

construindo seu perfil sociolinguístico, ele vai também desenvolver a 

capacidade de fazer uso adequado das variedades que domina. Nesse 

sentido, ele adquire a capacidade de selecionar a variedade que melhor 

se adequa a cada situação de uso, atendendo, assim as expectativas 

sociais. 

Segundo Antunes (2007, p. 104) 

 

Existem situações sociais diferentes; logo, deve haver 

também padrões de uso da língua diferentes. A variação, 

assim, aparece como uma coisa inevitavelmente normal. 

Ou seja, existem variações linguísticas não porque as 

pessoas são ignorantes ou indisciplinadas; existem, porque 

as línguas são fatos sociais, situadas num tempo e num 

espaço concretos, com funções definidas, e, como tais, são 

condicionados por esses fatores. Além disso, a língua só 

existe em sociedade, e toda sociedade é inevitavelmente 

heterogênea, múltipla, variável e, por conseguinte, com 

usos diversificados da própria língua. 

 

Dessa forma, é possível percebermos que não existe uma língua 

uniforme, sem variação, sem adequação à situação em que é usada, e que 

a norma padrão não é a única que possui recursos linguísticos capazes de 
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garantir a interação entre os falantes.  Para que os sujeitos/alunos 

encontrem sentido nas práticas escolares, o contexto escolar deve 

considerar a complexidade linguística e proporcionar que os estudos 

sobre a linguagem se aproximem de situações de comunicação reais. É 

possível compreender que todas as variedades de uma língua têm 

recursos linguísticos suficientes para desempenhar sua função de veículo 

de comunicação, de expressão e de interação entre os seres humanos. 

Assim, a língua é considerada um autêntico alicerce de estrutura social. 

Conforme Possenti, (1987, p.38) 

 

Não há língua que permaneça uniforme. Todas as línguas 

mudam. Essa é uma das poucas verdades indiscutíveis em 

relação às línguas sobre a qual não pode haver nenhuma 

dúvida. 

 

Nesse sentido, as variações são a identidade de cada comunidade, 

um recurso que confere identidade a um grupo social. No entanto, 

verifica-se que algumas dessas variedades têm mais prestígio em 

determinadas localidades do Brasil do que em outros. Segundo Bortoni-

Ricardo (2004), isso acontece porque determinados grupos sociais 

detentores do poder político e econômico da sociedade transferem o 

prestígio social para a variedade de linguística que usam tanto na 

oralidade quanto na escrita, tornando-as mais admiradas, enquanto as 

variedades utilizadas pelos indivíduos de outros grupos sociais que têm 

menos ou nenhum prestígio na sociedade, são consideradas “ruins” e, 

consequentemente, estigmatizadas, sofrendo preconceito social. 

Segundo Bagno (2007), é paradoxal pensar que as línguas são 

estáveis, homogêneas, visto que elas são faladas por seres humanos que 

vivem em sociedade, são ambas heterogêneas, diversificados, instáveis, 

sujeitos a conflitos e a transformações, independentemente de lugar ou 

época.  Labov (1962), enfatiza que a variação linguística é natural e 

essência da linguagem humana, a ausência da variação exigiria 

explicação e não a sua presença. 
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2.2. Visões Bakhtiniana e Saussuriana da linguagem 

 

Saussure (1975) institui uma visão dicotômica da linguagem 

entre língua e fala, sincronia e diacronia, significado e significante, 

reações sintagmáticas e relações pragmáticas. Assim, propõe um novo 

método de análise dos fenômenos linguísticos, enfim, uma linguística 

unificante, com um novo método, chamado estruturalismo. O autor faz 

da fala um objeto abstrato e individual e está sujeito a fatores externos 

que não são passíveis de análise. Considera a língua um sistema de 

signos, cuja significação depende da relação de valor entre eles.  

Saussure assegura que a língua “é um tesouro depositado pela prática da 

parole em todos os indivíduos pertencentes à mesma 

comunidade” Saussure, (1975, p. 23), portanto, ela se apresenta como 

acervo linguístico. 

É perceptível que o autor afirma que a linguagem é social, pois, 

acrescenta a essa informação o fato de ser mais fácil encontrá-la no 

indivíduo.  Percebe-se que Saussure enfatiza mais o individual que o 

social, pois busca a linguagem no indivíduo e não na sociedade. .   A 

respeito da sincronia, diz que esta se ocupa “das relações lógicas e 

psicológicas que unem os termos coexistentes e que formam sistemas, 

tais como são percebidos pela consciência coletiva.” Saussure (p.116- 

1995) 

Nesse sentido, a língua não é individual, só se completa a partir 

da coletividade, Saussure (1995), a considera uma instituição social. Ela 

(a língua) se constitui a partir das convenções estabelecidas por uma 

sociedade, não podendo ser modificada por apenas um membro desta, e, 

por ser um sistema de signos, cuja função é exprimir ideias, ele é de 

natureza homogênea. 

Já a fala é considerada um instrumento de execução individual da 

linguagem, cuja função é exprimir o pensamento pessoal, e por isso é 

heterogênea e multifacetada, assim, peculiar a cada indivíduo que dispõe 

das combinações necessárias para a realização da língua. Portanto, que é 

“sincrônico tudo o quanto se relacione com o aspecto da nossa ciência; 
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diacrônico tudo o que diz respeito das evoluções.” Saussure, (1995, p. 

96) 

Câmara (1979, p. 110) 

 

(...) é uma nova forma de encarar os fenômenos 

linguísticos porque faz com que a significação dependa, 

completa e exclusivamente, das suas relações íntimas e 

liberta esta concepção de outros postulados. (...) 

 

Sem dúvida, a língua é sistemática, porém os seus elementos 

podem sofrer mudanças ao longo do tempo, mas essas mudanças não são 

percebidas pela coletividade. Dessa forma, Saussure confere total 

prioridade ao estudo da língua, visto que, por ser ciência, a Linguística 

só poderia se ater ao estudo daquilo que é sistemático e constante. Seu 

estudo, conforme o autor deve partir das relações entre os elementos 

constituintes do sistema e suas funções, desconsiderando outras 

propriedades, tais como: modo de formação, estrutura acústica, variantes 

morfo-fonêmicas, etc. 

Segundo o autor, os fatos linguísticos podem se relacionar 

simultaneamente em um determinado momento do sistema da língua, 

como também podem se relacionar com outros fenômenos antecedentes 

ou procedentes dentro do sistema da língua. Por isso, faz a distinção 

sincronia/diacronia estabelecendo dois eixos: o da simultaneidade e os 

das sucessividades. No primeiro, ocorrem horizontalmente, os 

fenômenos linguísticos coexistem de maneira atemporal. 

A primeira corresponde à gramática de uma língua: “À sincronia 

pertence tudo o que se chama “gramática geral”, pois é somente pelos 

estados de língua que se estabelecem as diferentes relações que incubem 

à gramática”. Saussure (1975, p. 117), enquanto a segunda corresponde 

à fala: No segundo eixo, ocorrem verticalmente, os fenômenos ocupam 

uma determinada posição e devem ser considerados as alterações 

sofridas pelos fenômenos do primeiro eixo, que aí se encontram. 

Nesse sentido, diacronia se refere às mudanças ou alterações 

sofridas pelos elementos do sistema linguístico ao longo de seu uso na 

língua; enquanto sincronia se refere à situação, ao estado em que os 
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elementos se encontram em um dado momento (passado ou presente), 

independente dos fatos que os antecederam ou procederam no tempo. 

Saussure afirma que tudo o que é diacrônico não o é senão 

pela fala.  

 Portanto, Saussure (1992), deixa claro que não dispensa o estudo 

histórico da língua, para entender as evoluções desta mesma.  A respeito 

da sincronia, o autor dá ênfase aos fatores: fonéticos, gramaticais e 

léxicos – que devem permanecer idênticos, normativos para todos os 

enunciados, ou seja, um sistema estável que a consciência individual já 

encontra pronto, sistema sincrônico, em que o motivo ideológico tem 

pouca importância. 

Saussure (1975, p. 115) 

 

(...) tudo quando seja diacrônico na língua, não o é senão 

pela fala. É na fala que se acha o germe de todas as 

modificações: cada uma delas é lançada, a princípio por 

um certo número de indivíduos, antes de entrar em uso. 

 

 A prioridade do autor foi à sincronia por acreditar que, a língua é 

um sistema de valores e seu estudo deveria partir da estrutura como se 

apresenta num estado momentâneo, a qual é a única perceptível pelos 

falantes, visto que os mesmos não percebem a sucessão de fatos 

linguísticos no tempo, que constituem a diacronia. Assim, torna-se 

impossível estudar, ao mesmo tempo, os fatos sincrônicos e diacrônicos, 

principalmente pela multiplicidade de signos na língua. 

 Já Bakhtin, contemporâneo de Saussure, concorda com ele que a 

língua é um fato social fundada na necessidade de comunicação, porém, 

contrapondo-se a esse, critica a concepção de língua enquanto sistema de 

regras. Acredita que todas as esferas da atividade humana, em suas 

variadas formas, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. 

Bakhtin (1997, p. 124), “a língua vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das 

formas da língua, tampouco no psiquismo individual dos falantes”. Logo, 

para o autor, a substância da língua é constituída pelo fenômeno social 

da interação verbal realizada através das enunciações. 



  

55 

A língua não existe fora de um contexto social Bakhtin, ( 1997), 

dessa forma, considerar a enunciação, ao se falar de língua, é crucial para 

entendermos o processo da linguagem, pois, “o emprego da língua 

efetua-se em forma de enunciação” Bakhtin,( 2006, p.261). 

Yaguelo (1997, p.14), nos diz: 

 

Que Bakhtin [...] valoriza justamente a fala, a enunciação, 

e afirma sua natureza social, não individual: a fala está 

indissoluvelmente ligada às condições da comunidade, que 

por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais. 

 

Bakhtin contrapõe a Saussure, como também ao estruturalismo 

que emergia embasado em seus postulados, por não concordar com a 

ideia de língua enquanto sistema estável, sincrônico, homogêneo; 

caracterizado por um estudo linguístico com leis específicas que acoplam 

o signo da língua no interior de um sistema fechado, desvinculado de 

valores ideológicos.  Bakhtin, apesenta a língua, não como objeto 

abstrato, contudo como atividade social, fundada nas necessidades de 

comunicação, assim, a natureza da língua seria essencialmente dialógica. 

Bakhtin (2014), afirma que a linguagem nunca se apresenta 

ordenada com tanta nitidez; é confusa, como a própria história, a 

linguagem não é um sistema acabado. E a palavra é onipresente na vida 

da sociedade, seja sob a forma de discurso interno, assim como no texto 

escrito, e tem a capacidade de registrar todas as fases transitórias do 

processo social. Segundo ele a linguagem é um campo de batalha social, 

o local onde os embates políticos são travados tanto públicos quanto 

intimamente. 

A linguagem e o poder vivem numa interseção permanente. Cada 

palavra, cada embate transforma-se na arena a qual competem as 

entonações sociais.  Bakhtin (2006 – p. 29), afirma que: “tudo que é 

ideológico é um signo”. Sem signos não existe ideologia. Ainda 

conceituando a palavra para que não se tenha dúvidas quanto ao seu 

papel na enunciação, Bakhtin (2006), na citação abaixo relata o que pode 

e não pode acontecer com a palavra do falante. 

Bakhtin, (2006, p. 327-328). 
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A palavra (em geral qualquer signo) é interindividual. 

Tudo o que é dito, o que é expresso se encontra fora da 

alma ‟do falante, não pertence apenas a ele. A palavra não 

pode ser entregue apenas ao falante. O autor (falante) tem 

os seus direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte 

também tem seus direitos; tem também os seus direitos 

aqueles cujas vozes estão na palavra encontrada de 

antemão pelo autor (porque não há palavra sem dono). Se 

não esperamos nada da palavra, se sabemos de antemão 

tudo o que ela pode dizer, ela sai do diálogo e se coisifica. 

 

Segundo Brandão (1995, p.09), Bakhtin privilegia a enunciação 

enquanto realidade da linguagem: “A matéria linguística é apenas uma 

parte do enunciado; existe também outra parte, não verbal, que 

corresponde ao contexto de comunicação”. O autor ainda assinala que 

para Bakhtin a linguagem é dialógica por natureza, “a palavra se 

transforma em acesa luta de vozes” (p.09). Consequentemente, a 

linguagem não pode ser compreendida como entidades abstratas verbais 

concretas, das relações dialógicas. 

 

2.3.  Vygotsky e Piaget: visões sobre a linguagem 

 

 Segundo Vygotsky (1991), um dos autores que revolucionou o 

estudo da linguagem e do pensamento das crianças foi, sem dúvida, Jean 

Piaget, por essa razão, a psicologia deve muito a ele, pois desenvolveu o 

método clinico de investigação das ideias infantis, trouxe uma nova 

abordagem das características distintivas do pensamento das crianças. 

Demonstrou que a diferença entre o pensamento infantil e adulto era 

mais qualitativa do que quantitativa.   O autor reforça que criança não é 

adulto em miniatura, ele apoia a ideia de evolução. 

 O pensamento egocêntrico da criança fica à meio caminho entre 

o autismo e o pensamento socializado. O pensamento infantil é 

naturalmente artístico, (forma primitiva do pensamento) e só se 

transforma em pensamento realista mediante pressão social e que as 

crianças podem ser divididas em dois grupos: egocêntrico e socializado. 

Vygotsky (1991), exemplifica que, na criança, em um primeiro 
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momento, a fala acompanha a ação; já num segundo momento a fala se 

antecipa à ação, e em um terceiro momento, ela se interioriza, 

transformando-se em fala interior ou pensamento, o qual continua a 

regular a atividade, ou seja, a criança brinca de carrinho sem ter 

necessidade de exteriorizar seu pensamento. 

Vygotsky (1991, p.13) 

 

Piaget tende a ver o egocentrismo como algo que impregna 

tudo. Considera direta ou indiretamente egocêntricos todos 

os fenômenos da lógica infantil na sua rica variedade. Do 

sincretismo, importante expressão do egocentrismo, diz 

inequivocamente que impregna todo o pensamento da 

criança, tanto na sua esfera verbal, como na sua esfera 

sensorial Após os sete ou oito anos, quando o pensamento 

socializado começa a ganhar forma, os traços egocêntricos 

não desaparecem instantaneamente. Desaparecem das 

operações sensoriais da criança, mas continuam 

cristalizados na área mais abstrata do pensamento 

puramente verbal. 

 

Logo, diante dessa concepção do predomínio do egocentrismo na 

infância, Piaget (1999) acredita que os conhecimentos são elaborados 

espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de 

desenvolvimento em que esta se encontra. A visão particular e peculiar 

(egocêntrica) que as crianças mantêm sobre o mundo vai, 

progressivamente, aproximando-se da concepção dos adultos: torna-se 

socializada, objetiva.  Na fala egocêntrica a criança fala apenas de si 

mesma, sem interesse pelo interlocutor, não tenta comunicar-se não 

espera respostas, não se preocupa em saber se alguém ouve.   Já na fala 

socializada ela tenta estabelecer comunicação com outros: pede, ordena, 

ameaça, transmite informações, faz perguntas, porém nem na 

socializada, estão livres do pensamento egocêntrico. 

Piaget (1999, p. 275-6) Explica: 

 

(...) obedece em grande parte ao fato de que a inteligência, 

precisamente porque se socializa progressivamente, 

procede cada vez mais por pensamento autístico, que é não 

dirigido, isto é, flutua ao sabor dos caprichos (como no 
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devaneio), e a inteligência dirigida. O egocentrismo 

obedece, ainda, ao bel-prazer do eu, mais do que à sua 

lógica impessoal. vida social levam à lógica, e o 

egocentrismo, precisamente, torna impossível esse hábito. 

 

Piaget (1967), com os estudos referentes à gênese do 

conhecimento, também evidencia aspectos relativos à aquisição e 

desenvolvimento da linguagem. Segundo o autor, a linguagem não é 

suficiente para explicar o pensamento, uma vez que o mesmo tem raízes 

na ação e nos mecanismos sensório-motor, os quais, para o autor, são 

mais significativos que o fator linguístico.  Piaget (1967), afirma que o 

pensamento aparece antes da linguagem, que apenas é uma das suas 

formas de expressão. A formação do pensamento depende, basicamente, 

da coordenação dos esquemas sensor motores e não da linguagem. Esta 

só pode ocorrer depois que a criança já alcançou um determinado nível 

de habilidades mentais, subordinando-se, dessa forma, aos processos de 

pensamento. 

Segundo Piaget (1967, p. 92). 

 

[...] não é menos evidente que quanto mais refinadas as 

estruturas do pensamento, mais a linguagem será 

necessária para complementar à elaboração delas. A 

linguagem, portanto, é condição necessária, mas não 

suficiente para a construção de operações lógicas. Ela é 

necessária, pois sem o sistema de expressão simbólica que 

constitui a linguagem, as operações permaneceriam no 

estado de ações sucessivas, sem jamais se integrar em 

sistemas simultâneos ou que contivessem, ao mesmo 

tempo, um conjunto de transformações solidárias. Por 

outro lado, sem a linguagem as operações permaneceriam 

individuais e ignorariam, em consequência, esta 

regularização que resulta da troca individual e da 

cooperação. 

 

Para Piaget (1967), as estruturas da linguagem da criança não são 

nem inatas nem adquiridas, mas resultam da interação entre um certo 

nível de desenvolvimento cognitivo e um determinado ambiente 

linguístico e social.  O autor privilegia a maturação biológica por aceitar 
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que os fatores internos preponderam sobre os externos, postula que o 

desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal de estágios. 

Já Vygotsky (1995), salienta que o ambiente social em que a 

criança nasceu também variará. Neste sentido, não se pode aceitar uma 

visão única, universal, de desenvolvimento humano. O autor discorda de 

que a construção do conhecimento proceda do individual para o social, 

mas sim, em seu entender a criança já nasce num mundo social e, desde 

o nascimento, vai formando uma visão desse mundo através da interação 

com adultos ou crianças mais experientes. A construção do real é, então, 

mediada pelo interpessoal antes de ser internalizada pela criança. 

Dessa forma, procede-se do social para o individual, ao longo do 

desenvolvimento. Segundo o autor, pensamento e linguagem são 

processos interdependentes, desde o início da vida. A aquisição da 

linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores: ela dá 

uma forma definida ao pensamento, possibilita o aparecimento da 

imaginação, o uso da memória e o planejamento da ação. Neste sentido, 

sistematiza a experiência direta das crianças e por isso adquire uma 

função central no desenvolvimento cognitivo e reorganiza os processos 

que nele estão em andamento. 

Vygotsky (1991, p.44) 

 

Basicamente, o desenvolvimento da fala interior depende 

de fatores externos: o desenvolvimento da lógica na 

criança, como os estudos de Piaget demonstram, é uma 

função direta de sua fala socializada. O crescimento 

intelectual da criança depende de seu domínio dos meios 

sociais do pensamento, isto é, da linguagem. 

 

Para Vygotsky (1995), pensamento e linguagem são dois 

processos independentes até a aquisição da fala, denominados 

pensamento pré-linguístico e linguagem pré-intelectual, que também 

existem nos animais. Após a aquisição da fala, pensamento e linguagem 

se articulam, formando o pensamento verbal, ou a linguagem racional. A 

conquista da linguagem representa um marco do desenvolvimento 

humano, pois, além de expressar o pensamento, organiza a própria 
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atividade humana, espaço primordial para a construção do sujeito 

histórico. Nesse sentido, a linguagem constitui um processo histórico 

cultural que permite ao sujeito modificar-se pelas interações sociais na 

sociedade no qual está inserido. 

 

2.4. Literatura: linguagem que seduz 

 

Literatura é linguagem carregada de significado. Grande 

literatura é simplesmente linguagem carregada de 

significado até o máximo grau possível. 

Ezra Pound 

  

A liberdade na leitura literária, que conduz a linguagem que 

seduz, se assemelha à vida, é situada, conquistada, ela é fruto de uma 

ação. É linguagem da arte em que se encontra emoção, vida, experiência, 

significados, histórias, encantamentos e sonhos.   De acordo com Jobim 

e Souza (2001), o homem dispõe de um extraordinário instrumento de 

memória, de criação e propagação de suas produções, que é a linguagem. 

Segundo Ataíde (2002, p.10) 

 

(...) a literatura é forma de enriquecimento do individuo, é 

forma de lazer. E se chega a literatura lendo. Não se trata 

do entretenimento passivo como da leitura de massa. É 

leitura que gera consciência, participação, atuação sobre o 

mundo e sobre si mesmo. 

 

Yunes (2002) compara o ato de ler ao ato de pensar. A leitura 

reflexiva elevaria o aluno à condição de “pensador”. A liberdade se 

manifesta quando quebramos, mesmo que por um momento ínfimo, 

nossos padrões comportamentais e mentais. Assim, a Literatura constitui 

um tipo especial de comunicação, no qual predomina o que chamamos 

de linguagem literária. A linguagem literária apresenta diferenças 

singulares, muito embora tenha uma estreita relação com o discurso 

comum. 

Ao contrário do que costumamos pensar, a liberdade não precede 

às suas manifestações. Ela passa a existir no próprio ato. Todavia, o 
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exercício da liberdade é algo raro, pois somos guiados na maior parte de 

nossas vidas por automatismos que chamamos comumente de hábitos. 

Para Barthes (1978, p.18) é importante que pensemos um novo 

lugar para a literatura, porque: 

 

Ela faz girar os saberes, não fixa; a, não fetichiza, nenhum 

deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é 

precioso... Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca 

é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe 

alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor: 

que ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre os 

homens. 

 

 Assim, a leitura literária é um espaço que possibilita o exercício 

da liberdade, pois, diferentemente de outras manifestações da linguagem, 

ela coloca em questão justamente nossos padrões sociais e linguísticos, 

elabora vias para sairmos do estado de menoridade, pois ela denuncia as 

amarrações dos hábitos estereotipados e das convicções que nos 

constituem, comporta dessa forma, o intempestivo em seu seio, pois, a 

leitura literária seria desse modo, um acontecimento que poderá 

transformar transforma o afetivo e cognitivo. 

Segundo Silva (2009, p.131) 

 

Ler traz inegáveis benefícios. Qualquer tipo de leitura pode 

contribuir para a formação e o enriquecimento da bagagem 

cultural dos alunos, mas é a leitura literária que tem o 

maior poder de alargar seus horizontes. Estimulando a 

imaginar cenários e situações, a entrar na pelo dos 

personagens, e a sentir o que eles sentem, o leitor 

experimenta novos ângulos, novas perspectivas na sua 

forma de ver o mundo. Sendo-mesmo que provisória e 

vicariamente – alguém diferente de si mesmo durante o 

tempo da leitura, ele se torna capaz de abarcar melhor a 

pluralidade, a diversidade que preside as relações sociais. 

O texto literário se apoia na palavra, que é traduzida pela 

imaginação do leitor. E é na mente desse leitor que o signo 

verbal se torna concreto. 
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Conforme Silva (2002, p.47), “A linguagem literária é sutil: 

treinar um olhar crítico pela via da ficção é conhecer mais a fundo a 

natureza humana, um aprendizado essencial para cada um de nós”.    

Assim, a Literatura encontra-se a serviço da arte e repercute em nós na 

medida em que revela emoções profundas, e sua compreensão dependerá 

de nossas vivências e do nosso repertório cultural.  Yunes (2002) 

compara o ato de ler ao ato de pensar. A leitura reflexiva elevaria o aluno 

à condição de “pensador”. 

Ainda de acordo com Silva (2010, p.84) 

 

(...) a literatura é uma expressão artística que tem valor 

enciclopédico e desempenha inúmeras funções na vida do 

leitor, a saber: torna-o mais compreensivo e aberto para a 

natureza, à sociedade e ao semelhante; provoca-lhe 

reflexão sobre a rotina; leva-o a incorporar novas 

expectativas; permite-lhe inventar possibilidades de vida; 

educa lhe a sensibilidade, enriquece lhe o espírito. Em 

poucas palavras, a literatura humaniza o leitor e o 

aproxima do seu mundo interior com sutileza e estética. 

 

A linguagem literária permite que os diferentes significados e 

múltiplas interpretações extrapolem o sentido original da palavra, 

assumindo assim um sentido figurado e simbólico. O artista, quando na 

criação de um texto literário, pode inventar novas maneiras de expressar-

se, desvinculando-se dos padrões convencionais da língua, bem como da 

gramática normativa que a rege.  As linguagens artísticas, por um lado, 

respeitam as especificidades de cada campo artístico; por outro lado, 

exploram esse campo e as possibilidades de cada linguagem até seu 

limite máximo. O desenvolvimento e a criação de novos estímulos. 

Para Bordini e Aguiar (1993, p. 15), 

 

A atividade do leitor de literatura se exprime pela 

reconstrução, a partir da linguagem, de todo o universo 

simbólico que as palavras encerram e pela concretização 

desse universo com base nas vivências pessoais do sujeito. 
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Assim, a Literatura também acompanha as mudanças culturais, 

que podem ser notadas não só no discurso individual, mas também no 

discurso cultural. Os textos literários não possuem compromisso com a 

transparência e, por esse motivo, muitas vezes demandam de nós um 

maior senso estético e maior capacidade de analisar e interpretar esse tipo 

de discurso. 

PCNs LP – (terceiro e quarto círculo do ensino fundamental) 

 

O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o 

exercício de reconhecimento de singularidades e 

propriedades que matizam um tipo particular de uso da 

linguagem. É possível afastar uma série de equívocos que 

costumam estar presentes na escola em relação aos textos 

literários, ou seja, torna-los pretextos para o tratamento de 

questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que 

não aqueles que contribuem para a formação de leitores 

capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os 

sentidos, a extensão e a profundidade das construções 

literárias. 

 

A literatura e a leitura são modos discursivos entre vários 

contextos, que vão além de elaborações linguísticas usuais. Segundo 

Brasil (2006), garante ao leitor uma maior liberdade de interpretação que 

pode levar aos limites mais extremos da possibilidade em língua 

materna, propõe a formação de um leitor que pense, critique e construa 

competências sociolinguísticas como meio de inclusão social e cultural 

no contexto em que está inserido. Para Eco (2003), é importante que se 

tenha respeito ao leitor e que esse contexto de liberdade de interpretação 

é fundamental. 

Segundo Eco (2003, p. 12) 

 

A leitura literária nos obriga a um exercício de fidelidade 

e de respeito na liberdade de interpretação. Há uma 

perigosa heresia crítica, típica de nossos dias, para a qual 

de uma obra literária pode-se o que se queira, nelas lendo 

aquilo que nossos mais incontroláveis impulsos nos 

sugerirem. Não é verdade. As obras literárias nos 

convidam à liberdade de interpretação, pois propõe um 

discurso com muitos planos de leitura e nos colocam diante 
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das ambiguidades e da linguagem da vida. Mas para poder 

seguir neste jogo, no qual cada geração lê obras literárias 

de modo diverso, é preciso ser movido por um profundo 

respeito para com aquela que eu, chamei de intenção do 

texto. 

 

Vale ressaltar que a leitura do texto literário possibilita ao leitor 

sensações, emoções, prazer, desperta o imaginário, serve para alertar os 

sentidos e para aguçar a perspicácia do leitor, além de provocar reflexões 

a respeito da sociedade na qual o sujeito está inserido, também provoca 

reações e experiências múltiplas. É uma troca de impressões e de 

comentários acerca do texto. Essas constatações são especialmente 

verdadeiras se estivermos diante de um texto literário. Ao ler um texto, 

vários acontecimentos vêm à tona, seria válido que as escolas criassem 

formas que houvesse debates, resumos, palestras e leitura em grupo para 

criar um clima literário na escola. 

É pertinente citar Silva (2009, p.69) 

 

Com referência à leitura, verifica-se que intuitiva é a 

linguagem da arte, e racional é a linguagem da ciência. Os 

textos informativos, científicos ou não, privilegiando a 

linguagem denotativa, apelam para o lado racional do 

leitor; os textos literários, privilegiando a linguagem 

conotativa, mobilizam o seu lado intuitivo. 

  

 Nesse sentido, a linguagem literária, o seu teor conotativo, 

metafórico, constitui a sua dificuldade e a sua grandeza é tarefa que 

mobiliza o leitor, que o põe em estado de alerta e que torna a leitura um 

processo ativo. Ler as entrelinhas de um texto, desvendar suas intenções, 

descobrir o que está encoberto é tarefa instigante e prazerosa. 

Segundo Queiroz e Santos (2003, p. 86) 

 

O encanto, provocado pelo andamento da palavra no texto 

literário, será tanto maior para o leitor (aprendiz e mestre) 

quanto maior for a capacidade em desvelar onde e como 

aquele texto cria, brinca, joga, recria significados, 

ressistematiza vocábulos envelhecidos pelos usos, 
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desautomatiza sentidos habituais, faz nascer linguagens 

outras no seio das condições impostas pela língua. 

 

 Dessa forma, os autores mostram que por meio da literatura é 

possível obter um conhecimento amplo, compreender culturas diversas, 

modos de viver e de pensar de diversos grupos sociais, seus hábitos, 

condutas e formas de pensar. Segundo Queiroz e Santos (2003, p. 91), 

“(...) é exercício para conquistar a potência da liberdade”. Na visão de 

Freire (1999), “a educação deve realizar-se como prática da liberdade, 

implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 

mundo” Assim, os caminhos da libertação estabelecem sujeitos livres e 

a prática da liberdade só pode se concretizar numa pedagogia em que o 

oprimido tenha condições de descobrir-se e conquistar-se como sujeito 

de sua própria destinação histórica. 

Para Bordini e Aguiar (1993, p. 15) 

 

A atividade do leitor de literatura se exprime pela 

reconstrução, a partir da linguagem, de todo o universo 

simbólico que as palavras encerram e pela concretização 

desse universo com base nas vivências pessoais do sujeito. 

 

2.5. Características da linguagem escrita e oral 

 

“Ler, no sentido de saber ler, de compreender o que se lê 

para além do que está escrito, perceber a significação do 

que as palavras simplesmente veiculam, tem suas sutilezas 

específicas, porque a leitura assim encarada já é uma 

escrita, escreve-se a si mesma durante o processo, projeta-

se sobre o futuro texto que ainda está por ser escrito. A 

leitura é uma forma de escrita, assim como a escrita é uma 

forma de leitura”. 
Wilson Martins 

 

A oralidade é mais espontânea, abrange a comunicação 

linguística em toda a sua totalidade. Enquanto a escrita representa um 

estágio posterior de uma língua, não é apenas a representação da língua 

falada, mas também um sistema mais elaborado e rígido  uma vez  que 

não conta com o jogo fisionómico, as mímicas e o tom de voz do falante. 



  

66 

A escrita caminha para o espaço da totalidade, do distanciamento 

máximo entre produtor e interlocutor, enquanto a oralidade pressupõe 

um envolvimento maior entre os falantes. Entretanto, sabe-se que essa 

configuração nem sempre se realiza. Devido a diversos fatores, no Brasil, 

a língua portuguesa é falada de diversas formas devido a diversos fatores: 

regionais, culturais, contextuais, profissionais, situacionais e naturais. 

Na oralidade, a relação entre locutores e interlocutores é direta, 

traduzida em um processo dialógico que pode conter uma série de 

recursos extralinguísticos como gestos, expressões faciais, entonação, 

postura que facilitarão a transmissão de ideias, emoções e possibilitarão 

refazer a mensagem, de modo que haja interação entre emissor e 

receptor. Na linguagem oral há tendência da espontaneidade e 

informalidade do discurso, sem preocupação oral ou estética. A 

linguagem oral não privilegia o conteúdo. 

Segundo Marcuschi (2001, p. 42) 

 
O contínuo dos gêneros textuais distingue e correlaciona 

os textos de cada modalidade (fala e escrita) quanto às 

estratégias de formulação que determinam o contínuo das 

características que produzem as variações das estruturas 

textuais discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de 

formalidade etc., que se dão num contínuo de variações, 

surgindo daí semelhanças e diferenças ao longo de 

contínuos sobrepostos. 

 

 A linguagem escrita é um instrumento que permite a participação 

das pessoas na cultura letrada e dessa forma, facilitam seu dia-a-dia. A 

aprendizagem da escrita provoca um salto de qualidade no 

desenvolvimento de quem aprende a ler e escrever já que o aprendizado 

desenvolve os mecanismos cerebrais que usamos para pensar. É 

comunicação medida e distante no espaço e no tempo com necessidade 

de explicitar toda informação com vários graus de elaboração. 

Marcuschi, (2004), destaca que a oralidade e a escrita são práticas e usos 

da língua com características próprias que permitem a construção de 

textos coesos e coerentes, a elaboração de raciocínios abstratos e 
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exposições formais e informais variações estilísticas sociais e dialetais, 

entre outras. 

Correa (2001, p.21) afirma que 

 

Se o aprendizado da escrita envolvesse apenas a mera 

reprodução de um código de transcrição gráfica, seria 

também de se esperar que as trocas de letras se 

restringissem somente aos alunos com dificuldades 

de aprendizagem. Observa-se, no entanto, que as 

trocas de letras são comuns durante o processo de 

aquisição da língua escrita. Ao mesmo tempo, tais 

trocas não são aleatórias. As crianças geralmente 

trocam as letras correspondentes às representações de 

fonemas sonoros por surdos. 

 

 Daí, levantar a hipótese de que “as diferenças entre fala e escrita 

se dão dentro de um continuo tipológico das práticas sociais de produção 

textual e não na relação dicotômica de dois polos opostos.” Marcuschi, 

(2001, p. 37). Oralidade e escrita são práticas de usos da língua, cada 

uma com suas características próprias, não opostas ou dicotômicas. As 

diferenças entre as duas modalidades da língua não as tornam, 

excludentes, pois elas se organizam e funcionam dentro de um mesmo 

sistema linguístico. 

Tanto a linguagem oral quanto a escrita são constitutivas entre si 

e esse fato é de extrema importância para se compreender o 

funcionamento dos gêneros textuais escritos, assim também, os vários 

níveis de letramento que se desenvolvem dialeticamente no processo oral 

e escrito. Segundo Vygotsky (2001), a escrita é uma representação de 

segunda ordem. Ela se constitui por um sistema de signos, palavras 

escritas que representam os sons e palavras da linguagem oral, que tem 

relação com o mundo real. Para esse autor, desde o início, a escrita 

precisa ser apresentada à criança como um instrumento que tem uma 

função social: a função de comunicar, ideias e sentimentos na linguagem 
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escrita o texto priva por uma linguagem bem elaborada, mais adequada. 

Há uma preocupação com a excelência do conteúdo. 
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CAPÍTULO 3 
 

DA LEITURA PRAZEROSA PARA A LEITURA CRÍTICA DO MUNDO 

 

 

”Um espírito original sabe subordinar a leitura à sua 

atividade pessoal. Ela não é para ele senão a mais 

nobre das distrações, sobretudo mais enobrecedora, 

pois, somente a leitura e o saber dão as “belas 

maneiras” do espírito.”. 

Marcel Proust 

 

A capacidade criadora do homem e da mulher, fabular e sonhar 

vem realizando sua leitura de mundo seja em paredes de cavernas, 

através de rabiscos e desenhos ou em modernos computadores, marcando 

dessa forma, sua passagem e reproduzindo-se como um ser capaz de 

reproduzir e tornar-se agente e narrador de sua própria história. 

Convém citar Cavalcanti (2004, p.20). 

 

Assim, imerso no mundo simbólico preenchido pelas 

imagens universais foi traçando o seu caminho e se 

fortalecendo como sujeito da linguagem e de si, portanto 

criador de cultura. [...] como ponto máximo do processo 

de humanização, que vai provocar a descoberta de uma 

realidade capaz de ser narrada e transformada. 

 

Nesse sentido, a necessidade de registrar os acontecimentos, a 

partir das narrativas, através da escrita, e consequentemente a leitura 

passou a ser um determinante social. À medida que as práticas humanas 

foram se modificando surgiram novas tecnologias de leitura, a exemplo 

das tábuas de barro, de metal, em couro, em papiro, em pergaminhos, até 

o surgimento do papel. O homem primitivo lia os sinais deixados nas 

cavernas, os desenhos rupestres, as mensagens deixadas em cascas de 

árvores, desenhadas em pedras, etc. À medida que as necessidades 

surgiam, o homem e a mulher foram progredindo. 



  

70 

Dessa forma, pode-se associar o nascimento da leitura como um 

fenômeno linguístico que passou por grandes mudanças, desde seus 

primórdios até a atualidade, transformou-se, transformou e continua 

transformando a sociedade. A história da Leitura e da escrita se inicia 

com muita discriminação, estavam restritas a poucos privilegiados. Esse 

direito era garantido a filósofos e aristocratas, entre outros de classes 

abastardas. Uma minoria era alfabetizada, as igrejas, os mosteiros 

converteram-se nos únicos centros da cultura letrada. 

É pertinente citar Fischer ( 2006, p. 15) 

 

A leitura em sua forma completa surgiu quando se 

começou a interpretar um sinal pelo seu valor sonoro 

isoladamente em um sistema padronizado de sinais 

limitados. (...) A leitura deixava de ser uma transferência 

um a um (objeto para palavra) para se tornar uma 

sequência lógica de sons que recriasse uma linguagem 

natural humana. Em vez de lerem imagens, lia-se, desse 

modo, a linguagem. 

 

O mundo da leitura e da escrita, fundamental para o ingresso e a 

participação do indivíduo na sociedade, é um importante instrumento 

para a construção da cidadania. É por isso, uma atividade de interação 

entre sujeitos e supõe muito mais que a simples decodificação de sinais 

gráficos. Segundo Freire (2011), o ato de ler não se esgota na 

decodificação da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na 

inteligência de mundo. 

Almeida (2009, p.26) relata que 

 

Ler, segundo Freire, não é caminhar sobre as letras, mas 

interpretar o mundo e poder lançar sua palavra sobre ele, 

interferir no mundo pela ação. Ler é tomar consciência. A 

leitura é antes de tudo uma interpretação do mundo em que 

se vive. Mas não só ler. É também representá-lo pela 

linguagem escrita. Falar sobre ele interpretá-lo, escrevê-lo. 

Ler e escrever, dentro desta perspectiva, é também libertar-

se. Leitura e escrita como prática de liberdade. 
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Dessa forma, é pertinente para descobrir e expandir horizontes. 

Como também ferramenta de relevante importância de comunicação, 

deverá ser vista como um ato de prazer que poderá ser instigado desde a 

mais tenra idade por pais, professores e meios de comunicação, através 

da ludicidade para o despertar de um universo mágico em que o aprender 

se torna prazeroso, pois envolve a criança no mundo da imaginação, na 

construção de personagens, lugares e fantasias em que a percepção das 

mesmas podem gerar prazer e emoção e assim o gosto pela leitura poderá 

estar inserido naturalmente no cotidiano da criança e jamais como 

obrigação para com isso, formar leitores assíduos, libertos  e críticos com 

capacidade de expressão e argumentação. E dessa forma, manifestar 

opiniões e o favorecimento do diálogo e diferentes possibilidades de 

sentido. 

Segundo Bamberger (2002, p. 32) 

 

a) A primeira motivação para ler é simplesmente a alegria 

de praticar habilidades recém-adquiridas, o prazer da 

atividade intelectual recém-descoberta e do domínio de 

uma habilidade mecânica. Se o professor responde a essa 

motivação com material de leitura fácil, emocionante, 

apropriado ao grupo de idade específico, e desenvolver 

esse primeiro material com livros de dificuldade crescente, 

as crianças se tornarão bons leitores. Um bom leitor gosta 

de ler. 22 

b) A leitura impulsiona o uso e o treino de aptidões 

intelectuais e espirituais, como a fantasia, o pensamento, a 

vontade, a simpatia, a capacidade de identificar etc. 

Resultado: desenvolvimento de aptidões, expansão do 

‘eu’. 

c) A leitura suscita a necessidade de familiarizar-se com o 

mundo, enriquecer as próprias ideias e ter experiências 

intelectuais. Resultado: formação de uma filosofia da vida, 

compreensão do mundo que nos rodeia. 

d) Tais motivações e interesses íntimos, geralmente não 

percebidos conscientemente pela criança, correspondem a 

concepções definidas de sua experiência: prazer ao 

encontrar coisas e pessoas familiares (histórias ambientais) 

ou coisas novas e não familiares (livros de aventura), 

desejo de fugir da realidade e viver num mundo de fantasia 

(contos de fadas, histórias fantásticas, livros utópicos) 

necessidade de autoafirmação [...] 
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Silva (2002, p. 75), entende a leitura a partir das considerações 

sociais presentes na realidade brasileira. "Ler é um direito de todos e, ao 

mesmo tempo, um instrumento de combate à alienação e à ignorância". 

É pertinente que a leitura como função social esteja relacionada com uma 

liberdade na leitura por prazer, compreender e criticar o que foi lido. 

Nesse sentido, a literatura constitui modalidade privilegiada de leitura, 

em que a liberdade e o prazer são visivelmente ilimitados. 

Conforme Silva (2009, p.131). 

 

Ler traz inegáveis benefícios. Qualquer tipo de leitura pode 

contribuir para a formação e o enriquecimento da bagagem 

cultural dos alunos, mas é a leitura literária que tem o 

maior poder de alargar seus horizontes. 

 

Nesse sentido, é perceptível que a literatura, se apoia na palavra 

para que a criança se torne capaz de abarcar melhor a pluralidade 

cultural, a diversidade que preside as relações sociais. Produtos 

artísticos, a leitura de os textos literários, voltados para o emocional e o 

intuitivo, estar atrelada a um proposito instrucional, ideal a formação do 

ser humano, pertinente para o exercício da cidadania. Segundo Silva 

(2009), a literatura “favorece o aguçamento da percepção, o ativamente 

da memória, o cortejo entre realidade e ficção, a análise avaliativa, o 

julgamento crítico”. 

Segundo Valdez e Costa (2010, p.163) 

 

Não basta somente ter boa vontade e gostar de literatura. É 

preciso ser leitor crítico e conhecer não somente as obras 

literárias, como também debater, ler, discutir e pesquisar a 

respeito de diferentes temas que envolvam a infância e 

suas necessidades. 

 

Assim, a literatura poderá propiciar ao leitor a reflexão e a análise 

critica da realidade e do mundo advinda das diferentes mensagens e 

indagações que a literatura oferece. Com isso mobiliza o leitor para um 

processo de leitura eminentemente ativo capaz de criticar, julgar e 
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definir-se como verdadeiro cidadão. Pois o ensinar a ler, para aprender a 

ler deverá ser para produzir sentidos e com isso ler o mundo, como uma 

dinâmica interativa e assim possibilitar melhor percepção do indivíduo 

no universo das palavras e do contexto a que se refere. Assumir o 

compromisso de proporcionar vivências cotidianas do uso da leitura e da 

escrita desde o início do processo de alfabetização, visando à formação 

significativa interacionista e não mecânica. 

Vale ressaltar a explicação de Martins (1994, p. 82): 

 

[...] “Para a leitura se efetivar, deve preencher uma lacuna 

em nossa vida, precisa vir ao encontro de uma necessidade, 

de um desejo de expressão sensorial, emocional ou 

racional, de uma vontade de conhecer mais”. 

 

Segundo Candido (1972), a literatura como força humanizadora 

exerce três funções na expressão e formação do ser humano: A 

psicológica, ligada à necessidade de ficção e fantasia do ser humano e à 

capacidade de se reelaborar o real por meio da ficção. A formativa se dá 

através de manifestações, como faz a própria vida. E a função de 

conhecimento do mundo e do ser, visto que a literatura é uma forma de 

representação de uma realidade social e humana. 

Conforme Cosson (2006, p. 17). 

 

E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser 

realizada. É mais que um conhecimento a ser reelaborado, 

ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia da 

minha própria identidade. No exercício da literatura, 

podemos ser outros, podemos viver como os outros, 

podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa 

experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. É por isso 

que interiorizamos com mais intensidade as verdades 

dadas pela poesia e pela ficção. 

 

Assim, a literatura tem como uma de suas funções primordiais a 

formação de leitores que sintam prazer porque compreendem o que leem 

e se humanizam com a leitura. Para Matos (1999), é inegável que a 

literatura provoca efeitos no público. Segundo esta autora, podemos 
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reconhecer diversas funções que a literatura pode exercer, identificadas 

ao longo da história. 

Conforme Abramovich (1997, p.17). 

 

É através de uma história que se pode descobrir outros 

lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras 

regras, outra ética, outra ótica... É ficar sabendo história, 

filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc. 

sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar 

que tem cara de aula. 

 

Dessa forma, quanto mais cedo se iniciar a criança no mundo da 

leitura, mais cedo ela gostará de ler e terá maior probabilidade de tornar-

se um adulto leitor. Assim, se estará formando bons leitores, que 

“significa encantar as crianças e enfeitiçá-las com o poder que vem dos 

livros” Prado, (2003, p.55). Através da literatura (seja comédia, romance, 

aventura, suspense, etc.), é ativada a sensibilidade da criança e a sua 

criatividade, pois quando ela lê, imagina cenários personagens e 

situações. Assim, a literatura poderá contribuir para o desenvolvimento 

social, emocional e cognitivo da criança, favorecer, dessa forma, a 

formação de um indivíduo crítico, responsável e atuante na sociedade. 

Oliveira (1996, p. 28) afirma que: 

 

Leitura com prazer [...] é aquela capaz de provocar riso, 

emoção e empatia com a história, fazendo o leitor voltar 

mais vezes ao texto para sentir as mesmas emoções. É 

aquela leitura que permite o leitor viajar no mundo do 

sonho, da fantasia e da imaginação e até propiciar a 

experiência do desgosto, uma vez que esta também é um 

envolvimento afetivo provocador de busca de superação. 

 

3.1. Leituras: portas que se abrem para o mundo 

 

“Na medida em que a leitura é para nós a iniciadora cujas 

chaves mágicas abrem no fundo de nós mesmos a porta 

das moradas onde não saberíamos penetrar, seu papel na 

nossa vida é salutar.” 

Marcel Proust 
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A leitura é uma aquisição necessária para a participação social e 

efetiva a todos os indivíduos, pois por meio dela, o ser humano pode se 

comunicar ter acesso à informação, expressar e defender o seu ponto de 

vista, partilhar ou construir visões de mundo, como também conhecer o 

mundo sem sair do lugar e além do que foi mencionado, é uma forma de 

inclusão, necessária aos seres humanos e assim possam tornar-se 

verdadeiros cidadãos e cidadãs. Segundo Infante (1998, p.46) “a leitura 

é o meio de que dispomos para adquirir informações e desenvolver 

reflexões críticas sobre a realidade”. Conforme (PUCHKIN 1990, APUD 

MAIA, 1998, P.23) “ler é compreender a vida e descobrir a sua obscura 

linguagem”. 

Segundo Gregorin Filho (2002, p.51). 

 

Aprender a ler e utilizar-se da literatura como veículo de 

informação e lazer promove a formação de um indivíduo 

mais capaz de argumentar, de interagir com o mundo que 

o rodeia e tornar-se agente de modificações na sociedade 

em que vive. 

 

Nesse sentido, a leitura abre portas para o humor, para a aventura, 

para mobilizar diferentes tipos de sentimentos, para conhecer o mundo, 

culturas diferentes e a própria cultura. Aprender a ler é acima de tudo 

aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto numa dinâmica que 

vincula linguagem e aprendizagem de leitura, é um ato de educação 

profundamente política. 

Convém citar Brasil (2001, P. 53) 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho 

ativo de construção de significado do texto, não se trata 

simplesmente de extrair informações da escrita, 

decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-

se de uma atividade que implica, necessariamente, 

compreensão, na qual os sentidos começam a ser 

constituídos antes da leitura propriamente dita. Qualquer 

leitor experiente que conseguir analisar sua própria leitura 

constatará que a decodificação é apenas um dos 

procedimentos que utiliza quando lê: a leitura fluente 

envolve uma série de outras estratégias de seleção, 
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antecipação, interferência e verificação, sem as quais não 

é possível rapidez e proficiência. 

 

Portanto, a leitura é um instrumento de acesso à cultura e à 

realidade social de grande importância no desenvolvimento do ser 

humano. Como fonte de informação, possibilita a percepção da realidade 

do indivíduo, de seus problemas e conflitos, facilitando a aquisição de 

diferentes pontos de vista sobre esta realidade, pois a pessoa bem 

informada tem noção dos seus direitos e deveres, podendo exercer sua 

cidadania com maior facilidade.  Mas, faz-se necessário que a prática de 

leitores seja crítica e contextualizada e não uma simples decodificação 

mecânica de fonemas e grafemas, sem buscar o entendimento e reflexão 

das diferentes estruturas textuais. 

Convém citar Ezequiel Silva (1993, p. 24) que diz: 

 

A leitura caracteriza-se como um dos processos que 

possibilita a participação do homem na vida em sociedade, 

em termos de compreensão do presente e passado e em 

termos de possibilidade de transformação sociocultural 

futura. E por ser um instrumento de aquisição, 

transformação e produção de conhecimento, a leitura, se 

acionada de forma crítica e refletiva (...) combate 

alienação, capaz de facilitar as pessoas e aos grupos sociais 

a realização da liberdade nas diferentes dimensões da vida. 

 

A leitura acompanha o indivíduo por toda a vida, que poderá ser 

desdobrada como fonte de prazer, conhecimento, descoberta. A leitura 

ultrapassa os muros escolares, possibilita uma conquista de autonomia e 

permite uma transposição do senso comum, sendo possível receber 

informações culturais, sociais e econômicas. 

Conforme Badejo (2005, p.5). 

 

A leitura não é somente a apropriação do ato de ler e 

escrever; ela envolve o domínio de um conjunto de práticas 

culturais que envolvem uma compreensão do mundo 

diferente daquela dos que não têm acesso à leitura. A 

leitura tem um papel tão significativo na sociedade que 
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podemos dizer que ela cria novas identidades, novas 

formas de inserção social, novas maneiras de pensar e agir. 

 

Silva (1998, p. 31) em termos de realidade podem-se explicar as 

funções da leitura da seguinte forma: 

 

1. A leitura é essencial para qualquer área do 

conhecimento. 

2. A leitura está relacionada ao sucesso acadêmico do 

indivíduo e diretamente ligada a não evasão escolar. 

3. A leitura é um dos principais instrumentos para 

aproximar o ser humano e diminuir o preconceito. 

4. Facilita a aprendizagem e diminui a massificação 

executada pela televisão. 

5. A leitura possibilita diferentes pontos de vista e alarga 

as experiências das pessoas que aprendem. 

 

Conforme Lerner (2002, p.75), “o essencial é [...] fazer da escola 

um âmbito propício para a leitura é abrir para todas as portas dos mundos 

possíveis, é inaugurar um caminho que todos possam percorrer para 

chegar a serem cidadãos da cultura escrita”. 

Ainda Segundo Lerner (2002, p.17). 

 

O necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores 

que recorrem aos textos buscando respostas para os 

problemas que necessitam resolver, tratando de encontrar 

informação para compreender melhor algum aspecto do 

mundo que é objeto de suas preocupações [...] 

 

Freire (1993) ressalta que a leitura literária abre as portas para o 

leitor que tem o direito de construir sua visão de mundo, com todo o 

arsenal de significações que se possa embutir a partir dessa leitura, como 

também, poderá haver uma revisão de conceitos e do papel que esse leitor 

exerce em sua realidade. 

Freire (1993, p.11). 

 

A importância do ato de ler, eu me senti levado – e até 

gostosamente – a “reler” momentos fundamentais de 

minha prática, guardados na memória, desde as 
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experiências mais remotas de minha infância, de minha 

adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão 

crítica da importância do ato de ler se veio em mim 

constituindo. 

 

3.2.  Leituras: escola e professor 

 

Lajolo (2004, p. 7) esclarece: 

 

Lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa 

cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e 

de vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem 

fim, que pode e deve começar na escola, mas não pode 

(nem costuma) encerrar-se nela. 

 

Facilitar a aprendizagem da criança no mundo da leitura é uma 

das prioridades da escola, visto que ela assume um papel fundamental na 

aprendizagem de todos os conteúdos escolares. O sucesso escolar 

depende do domínio dessas habilidades e competência, obviamente, 

outros fatores interferem na aprendizagem. Mas, sem dúvida, o domínio 

eficaz da leitura assume uma importância decisiva. Para Barbosa (1994, 

p. 142), “o que realmente importa é que a criança progrida na leitura e 

encontre prazer e sentido nos múltiplos contatos com a língua escrita”. 

O desenvolvimento e o aprendizado infantil têm início muito 

antes de as crianças adentrarem no ambiente escolar. Elas trazem consigo 

experiências anteriores e essas vão se relacionar com as oferecidas pela 

escola. Desde as fases escolares iniciais se constrói a curiosidade pelo 

livro e pelas histórias que ajudarão o aluno a ter uma boa leitura. 

A importância da leitura para a formação da personalidade do 

indivíduo é uma necessidade de se proporcionar às crianças o convívio 

com textos literários, para que eles cresçam estimulados a ler, e com isso 

descubram o mundo e a si mesmas. É importante lembrar, como destaca 

Walty, que “muitas vezes a escola é o único lugar em que a criança tem 

acesso ao livro e ao texto literário” (2001, p. 54). 

Conforme apontado por Lazier (2010, p.46), 
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A fantasia oferece o suporte que auxiliará a criança na sua 

forma de entender, conviver, interagir e agir no mundo. 

Para uma história ser interessante, prender a atenção, 

conseguir entreter e despertar curiosidade da criança, não 

é necessário que seja nova para ela, mas que desperte 

emoções, que sugira soluções, que nem sempre serão 

aparentes, e que fale na linguagem que a criança se 

encontra. As crianças querem e precisam reviver a 

fantasia, pois esta propicia imaginar um mundo com outras 

possibilidades. 

 

Assim, é pertinente destacar que o prazer pela leitura literária 

passa pela interação entre leitor e texto e pela imprescindível mediação 

do (a) professor (a). O papel do (a) professor (a) como mediador (a) para 

o incentivo a leitura que não deverá ser voltada apenas para a transmissão 

de conhecimento padrão da língua e demais conteúdos curriculares, 

desarticulados da realidade do (a) aluno (a), perpassam pela simples 

decodificação de códigos. Logo, é no ambiente escolar que as crianças 

afloram a prática de leitura, nesse sentido, o (a) professor (a) torna-se 

parte fundamental nesse processo. 

Nessa perspectiva, a literatura infantil, é um recurso pedagógico 

de sentido amplo e deve ter um espaço significativo nas práticas 

escolares, assim cabe ao professor (a) trazer boas referências para a sala 

de aula, trazendo as histórias já conhecidas e apresentar novas para que 

os alunos e alunas ampliem seus conhecimentos de mundo. Nelly Novaes 

(2000) cita que: “A literatura, e em especial a Infantil, tem uma tarefa 

fundamental a cumprir nesta sociedade em transformação: a de servir 

como agente de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja 

no diálogo leitor/texto estimulado pela escola”. 

Silva (2002, p. 96), esclarece: “A leitura não pode ser confundida 

com decodificação de sinais, com reprodução mecânica de informações 

ou com respostas convergentes a estímulos escritos pré-elaborados”. É 

importante lembrar, como destaca Walty, (2001) “muitas vezes a escola 

é o único lugar em que a criança tem acesso ao livro e ao texto literário” 

Ler é um ato de interação comunicativa, pois, possibilita aos sujeitos, a 



  

80 

apropriação de um dos maiores avanços tecnológicos da humanidade, 

que é a escrita, fundamental para a alfabetização. 

Convém citar Todorov (2010 p.23-24) 

 

(...) a literatura abre o infinito essa possibilidade de 

interação com os outros e, por isso, nos enriquece 

infinitamente. Ela nos proporciona sensações 

insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais 

pleno de sentido e mais belo. Longe ser um simples 

entretenimento, uma distração reservada às pessoas 

educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua 

vocação de ser humano. 

 

Assim, o trabalho com o texto literário de forma interativa é um 

desafio para os professores que lidam com o ensino da língua materna.  

A importância do repertório de textos interessantes deverá estar de 

acordo com as preferências e os interesses dos alunos e alunas para o 

trabalho cotidiano na escola. As escolhas compartilhadas entre o leitor-

professor e o leitor-aluno vão determinar a relação com as práticas de 

letramento literário, uma vivência com outro mundo cheio de 

possibilidades, mesmo que seja de fantasias como os contos infantis.  A 

escolarização da criança em convívio com a leitura de textos literários 

poderá promover o seu crescimento e aprendizado na oralidade e na 

potencialização do ouvido como ser pensante. 

Segundo Coelho (1991, p.5) a Literatura Infantil é: 

 

Abertura para a formação de uma nova mentalidade, além 

de ser um instrumento de emoções, diversão ou prazer, 

desempenhada pelas histórias, mitos, lendas, poemas, 

contos, teatro, etc., criadas pela imaginação poética, ao 

nível da mente infantil, que objetiva a educação integral da 

criança, propiciando-lhe a educação humanística e 

ajudando-a na formação de seu próprio estilo. 

 

Inserir uma criança no mundo da leitura é trazer esse universo 

para a escola e dinamizá-lo junto às novas gerações que precisam ser 

educadas para se tornarem cidadãs de deveres e de direitos, incluindo o 

de ler. Silva (1998) argumenta que sem professores e professoras que 
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leiam que gostem de livros, que sintam prazer na leitura, muito 

dificilmente modificaremos a paisagem atual da leitura escolar.  No 

entanto, pensar a literatura como arte e manifestação cultural possibilita 

o aprendizado da leitura e abre caminhos para a formação de leitores, 

uma vez que aproxima o leitor das personagens e, ao mesmo tempo, 

transforma sua maneira de ver o mundo e as coisas que o rodeia. 

Conforme Neto (1988, p. 66) 

 

A leitura de textos provoca, no leitor, um movimento de 

reflexão sobre o mundo do texto. A prática de ler acaba 

envolvendo o aluno. Ler é valorosa ação e acontecimento 

para que o aluno extrapole e avance enquanto ser que 

pensa e que descobre o pensamento dos outros, através da 

palavra e da sua significação. 

 

Nessa linha de pensamento, Aguiar e Bordini (1988) afirmam que 

a formação do leitor envolve sua participação ativa na construção dos 

sentidos.  Dessa maneira, a leitura literária permite ao indivíduo 

descobrir-se em seu papel de interação com o texto.   Para isso, a escola 

deve promover o “encontro” entre leitor e texto, permitindo que esse 

leitor se reconheça na obra, sinta que sua cultura pode estar vinculada 

com o texto lido. 

Conforme Silva (2002, p.9) 

 

E como as crianças gostam de rodar pião! Mas desde que 

exista o pião, o espaço para brincar, o grupo de amigos e 

momentos da vida para a prática do lúdico. E como as 

crianças, movidas pelo desejo e pela curiosidade, 

aprendem rapidamente a rodar pião... 

 

O (a) professor (a), um (a) leitor (a) especial que, por sua vez, 

forma leitores (as), precisa seduzir seus alunos e alunas, e o processo de 

sedução se faz em sala de aula, conectando desse modo, professores (as) 

e alunos (as) numa eficiente e prazerosa forma de ensinar e aprender, 

desenvolvendo passo a passo o dito e o não dito do texto para dessa forma 

os alunos e alunas fazerem suas descobertas sozinhas, e assim poderem 
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se preparar para a efetiva participação social.  E assim, desvendar passo 

a passo os subtendidos do texto. 

Segundo Silva (2009, p.71) 

 

Essa feição da linguagem literária, o seu teor conotativo, 

metafórico, constitui a sua dificuldade e a sua grandeza. 

Reconhecer o não dito, ou sugerido via metáfora, é tarefa 

que mobiliza o leitor, que o põe em estado de alerta e que 

torna a leitura um processo eminentemente ativo. Ler as 

entrelinhas de um texto, desvendar suas intenções, 

descobrir o que está encoberto é tarefa instigante e 

prazerosa. 

 

Nessa continuidade, é essencial que o (a) professor (a) saiba fazer 

uma leitura contextualizada, abrangente e crítica dos livros que lê com 

seus alunos e alunas. O aluno precisa receber estímulo para a leitura, até 

mesmo no momento de escolher um livro que lhe agrade, de forma que 

a leitura se torne algo prazeroso e não apenas obrigatório. 

Marisa Lajolo afirma: “Ou o texto dá sentido ao mundo, ou ele 

não tem sentido nenhum. E o mesmo se pode dizer das nossas aulas.” 

Lajolo (1982, p.15). A referida autora atenta para o fato de que 

discussões e propostas para o uso do texto literário em sala de aula, 

muitas vezes, acabam por transformar-se em “armadilhas” para o (a) 

professor (a) que, fragilizado, acaba por adotar “técnicas milagrosas” 

para o convívio com o texto, que só estabelecem uma harmonia aparente, 

mantendo o desencontro entre leitor e texto. 

Segundo Silva (2002, p. 14) 

 

Quem se dispõe a entrar numa sala de aula para ensinar 

tem que saber satisfatoriamente aquilo que ensina, tem que 

dominar os conteúdos e suas disciplinas, para orientar a 

leitura, o professor tem que ser leitor, com paixão por 

determinados textos ou autores e ódio por outros. 
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3.3 Leituras: literatura e escola. 
 

"O leitor que mais admiro é aquele que não chegou até a 

presente linha. Neste momento já interrompeu a leitura e 

está continuando a viagem por conta própria.” 

Mário Quintana 

 

A Literatura Infantil deve ser apreciada e corresponder às 

expectativas da criança. Dessa forma ela pode saciar seu apetite pelo belo 

e pelos anseios da imaginação infantil. É por meio da literatura que a 

criança poderá despertar uma nova relação com diferentes sentimentos e 

visões de mundo, condições para o desenvolvimento intelectual e a 

formação de princípios individuais para seus próprios sentimentos e 

ações.  Pois, a literatura é necessária na escola para que a criança 

compreenda o que acontece ao seu redor e assim, seja capaz de 

compreender diferentes situações e com isso, escolher caminhos com os 

quais se identifica. 

Almeida (2009, p.26) relata que: 

 

Ler, segundo Freire, não é caminhar sobre as letras, mas 

interpretar o mundo e poder lançar sua palavra sobre ele, 

interferir no mundo pela ação. Ler é tomar consciência. A 

leitura é antes de tudo uma interpretação do mundo em que 

se vive. Mas não só ler. É também representá-lo pela 

linguagem escrita.  Falar sobre ele interpretá-lo, escrevê-

lo. Ler e escrever, dentro desta perspectiva, é também 

libertar-se. Leitura e escrita como prática de liberdade. 

 

Portanto, quando a escola tem uma visão libertadora e 

humanizada conduz o indivíduo a uma força transformadora e com isso, 

amplia horizontes. Para isso, se faz necessário que os (as) professores 

(as) conheçam a importância da leitura literária na sua prática 

pedagógica, para que as crianças possam refletir sobre si e sobre o 

mundo. É no convívio escolar que as crianças podem mostrar sua 

capacidade de compreensão e interpretação, adquiridos com a leitura. É 

um lugar onde a troca de experiência entre aluno (a) e professor (a) 

produz o desenvolvimento individual através recursos pedagógicos de 
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maneira satisfatória.   Assim, entende-se que o hábito da leitura é 

fundamental para a formação da cidadania. Pois através dela, a criança 

terá uma nova perspectiva acerca dos acontecimentos do mundo real que 

o cerca. 

Conforme Coelho (2000, p.16) 

 

[...] a escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deverão 

ser lançadas as bases para a formação do indivíduo. E, 

nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, pois, de 

maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles 

estimulam o exercício da mente; a percepção do real em 

suas múltiplas significações; a consciência do eu em 

relação ao outro; a leitura do mundo em seus vários níveis 

e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da 

língua, da expressão verbal significativa e consciente - 

condição sine qua non para a plena realidade do ser. 

 

Para Freire (2011), primeiro há a leitura de mundo, depois a 

leitura da palavra, para assim constituir a palavra mundo que pode ser 

entendida como a relação estabelecida entre o texto lido, com o contexto 

do (a) aluno (a), que de forma ativa interage, construindo seu significado. 

“A aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação e 

educação é um ato fundamentalmente político”. (id, p. 14). 

O sentido da linguagem literária passa pela interação significativa 

entre leitor e texto que transcende o sentido único da comunicação e 

surge na visão de Coelho (1980), como “aquela que busca expressar 

estilisticamente a beleza, a emoção ou a verdade essencial de uma 

realidade ou experiência.” Coelho (1980, p. 15). 

Ainda conforme Coelho (1980, p. 29) 

 

Literatura é um sistema de signos. Como todo o ser vivo é 

organizado em células, vísceras e funções, também ela 

possui um corpo que é a matéria verbal: os signos que se 

organizam em frases, discursos, ritmos, melodias estrofes, 

capítulos, períodos, etc. A espessura verbal corresponde a 

esse amálgama de signos e funções. O espírito que lhe dá 

existência real e significação é o do escritor. 
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O ensino da leitura e da escrita desencadeia, para o (a) aluno (a), 

prazer da descoberta do texto, como elemento capaz de afetá-lo 

emocional e cognitivamente. Ao oferecer ao aluno-leitor um novo olhar 

sobre a realidade que o cerca, estimula-se nele o movimento, o despertar 

da visão crítica e reflexiva do real através da recepção da leitura literária. 

A Literatura agrupa vários significados e apresenta-se como portal de 

acesso a todas as outras ciências, propiciando o voo filosófico. Esse 

posicionamento crítico diante do texto literário conduz a criança a 

repensar o mundo, e pode ser trabalhado na escola de várias maneiras. 

Além disso, é importante que, na sala de aula, outras mídias sejam 

relacionadas ao livro, numa perspectiva intertextual, multimodal e até 

mesmo interdisciplinar. 

Segundo Freire (2011, p.14) 

 

Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais 

nada, aprender a ler o mundo, compreender o contexto, não 

numa manipulação mecânica de palavras, mas numa 

relação dinâmica que veicula linguagem e realidade. 

 

A partir da leitura o indivíduo poderá ser capaz de compreender 

melhor sua realidade e seu papel como sujeito nela inserido. Os textos, 

principalmente os literários, são capazes de recriar as informações sobre 

a humanidade, vinculando o leitor aos indivíduos de outros tempos. Nas 

palavras de Larrosa (2000), ler consiste em ver as coisas diferentes, 

coisas dantes nunca vistas, entregar-se ao texto abandonar-se nele. A 

obra literária abre as portas para um leitor que tem o direito de construir 

sua visão de mundo, com todo o arsenal de significações que se possa 

embutir a partir dessa leitura e a partir disso, pode haver uma revisão de 

conceitos e do papel que esse leitor exerce em sua realidade. 

Segundo Barthes (1978, p. 18) 

 

Se, por não sei que excesso do socialismo ou de barbárie, 

todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do 

ensino, exceto numa, é a disciplina literária que devia ser 

salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento 
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literário... Entretanto, e nisso verdadeiramente 

enciclopédica. 

 

Para Barthes (id, p.18), é importante que pensemos um novo 

lugar para a literatura, porque: 

Ela faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza, nenhum 

deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é 

precioso... Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca 

é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe 

alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor: 

que ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre os 

homens. 

 

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de instrumentação da 

literatura ligada, não só a forma com que deixamos o (a) aluno (a) receber 

e perceber a leitura literária, contribuindo para a autorreflexividade, 

como também demarcar o lugar e a finalidade do ensino da leitura e da 

literatura em nossas escolas. 

Machado (2001) reforça a legitimidade da literatura na formação 

plena do aluno: “Leitura não é dever de ninguém. É um direito, isso sim, 

de todo cidadão, e por ele temos de lutar – isso sim é um dever.” 

Machado, (2001, p.136). Como destaca Lajolo, “o cidadão, para exercer 

plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, 

tornar-se seu usuário competente” (2001, p. 106). 

Convêm citar Candido, (2004, p.186). 

 

Primeiro verifiquei que a literatura corresponde a uma 

necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de 

mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 

sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos 

liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição 

da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo 

lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de 

desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de 

restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, 

a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto 

no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos 

humanos. A organização da sociedade pode restringir ou 

ampliar a fruição deste bem humanizador. O que há de 

grave numa sociedade como a brasileira é que ela mantém 
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com a maior dureza a estratificação das possibilidades, 

tratando como se fossem compressíveis muitos bens 

materiais e espirituais que são incompressíveis. 

 

Nesse sentido, Candido (1972), destaca a importância da 

comunicação entre as esferas da produção literária.  Assim, a literatura 

deverá ser conhecida, expandida e valorizada, pois ela além de facilitar 

a aprendizagem de leitura, pertinente para inclusão social, favorece a 

humanização dos sujeitos, amplia a visão de mundo necessário para uma 

vida cidadã. 

Nogueira (2003) discorre que a literatura se estrutura em um 

espaço de relações dos mundos exterior e interior e, logo se refere a um 

autêntico exercício existencial em que há necessidade de ser vivenciado 

na escola de forma a relacionar as diferentes disciplinas. Além disso, a 

autora mencionada defende a formação integral do (a) aluno (a) a partir 

das leituras que possibilitam a ampliação do universo de conhecimento 

e a descoberta acerca do mundo. Martins (1994) propõe pensar a leitura 

em três níveis básicos: sensorial, emocional e racional. 

Yunes e Pondé (1988, p. 58-59) afirmam que: 

 

[...] ler é – além da “atribuição de significados à imagem 

gráfica segundo o sentido que o escritor lhe atribui – a 

relação que o leitor estabelece com a própria experiência”, 

através do texto. Assim envolve aspectos sensoriais (ver, 

ouvir os símbolos linguísticos), emocionais (identificar-se, 

concordar ou discordar, apreciar) e racionais (analisar, 

criticar, correlacionar, interpretar). Há, portanto, diferentes 

níveis de leitura que extrapolam do texto para o mundo. A 

crise da leitura abarca hoje muitos letrados, incapazes de 

ler a própria realidade no mundo. Aliás, Paulo Freire já 

chamava atenção para o fato de que a leitura do mundo se 

faz concomitantemente à leitura da palavra. Daí ser 

impossível uma leitura do consenso, uniforme, pois no 

conflito das interpretações se revela a diversidade rica de 

um texto e, através dele, a da realidade. 

 

A sensorial, ligada a audição, ao tato, a audição, ao olfato, ao jogo 

de cores, imagens e sons, incita o prazer, a busca que pode agradar ou 

trazer rejeições aos sentidos. Tem início muito cedo e acompanha o leitor 
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durante toda a vida, é a primeira leitura que é feita do mundo. 

Acompanha essa leitura o aspecto lúdico da descoberta do mundo que 

nos cerca, o prazer, o gosto e o desgosto do que agrada ou desagrado os 

nossos sentidos. 

Segundo Silva (2009 p. 29) 

 

A trajetória de leitura deve ser iniciada o mais cedo 

possível, antes da alfabetização escolar, pela audição de 

histórias e poemas, com a criança acompanhando no livro 

a versão visual dada pela ilustração. 

 

Esse nível de leitura que iniciará a criança no universo da leitura 

dos livros, fazendo-a gostar mais ou menos deles, através da beleza das 

ilustrações e o encantamento dos enredos, daí poderão surgirá motivação 

de alfabetizar-se, de ser capaz de chegar até o livro e desvendá-lo sem 

ajuda. O modo como lemos uma situação depende muito do nosso 

sensorial. 

Assim afirma Martins (1992, p.42). 

 

A leitura sensorial vai, portanto, dando a conhecer o que 

ele gosta ou não, mesmo inconscientemente, sem a 

necessidade de racionalização, justificativas, apenas 

porque impressiona a vista, o ouvido, o tato, o olfato ou o 

paladar [...]. 

 

Já a leitura emocional, situada no campo das emoções, envolve o 

leitor pelo seu inconsciente o leva a fazer parte da história, sentindo todas 

as emoções que esta provoca, despertará no leitor sentimentos de alegria, 

tristeza, angústia, estimula a fantasia e a curiosidade e evoca lembranças. 

Possivelmente é fruto de nossa primeira leitura, da primeira 

impressão que nos causa o livro, um enredo, uma história.  A leitura 

emocional está ligada ao lazer, ao prazer, ao entretenimento que poderá 

ser uma possibilidade de distanciamento da realidade para organizar e 

reorganizar conflitos e sentimentos. E uma possibilidade de 

extravasamento das emoções, conflitos, fantasias e tensões. Martins 

(1992) nos revela que no momento em que a leitura desperta no leitor 
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sentimentos como a alegria, tristezas, emoções, lembranças, fantasias, 

deixamos de fazer uma leitura intelectual e passamos para o nível de 

leitura emocional, ou seja, quando o texto consegue mexer com o 

inconsciente do leitor, assim também acontece nos outros níveis de 

leitura. 

MARTINS (1992, p.52). 

 

A criança tende a ter maior disponibilidade que o adulto 

pelo simples fato de, em princípio, tudo lhe ser novo e 

desconhecido e ela precisar conhecer o mais possível a fim 

de aprender a conviver com esse mundo. Assim sendo, não 

só é mais receptiva como mais espontânea quanto a 

manifestar emoções. Acaba então revelando a empatia de 

modo até exacerbado [...]. 

 

Quanto à leitura racional, supostamente condicionada por valores 

determinados por grupos de intelectuais que julgam poder impor regras 

à maneira de ler e compreender os textos canonizados por uma elite 

letrada. Esse nível envolve também a busca do significado de um texto e 

se processa na medida em que o leitor consiga interagir com ele e assim 

estabelecer uma ponte com o conhecimento. Estar ligada com os outros 

tipos de leitura acima mencionados, apesar de ser uma leitura intelectual, 

permite uma ligação entre o leitor e o texto, que posibilita 

questionamentos, reflexão e reordenação do mundo subjetivo, ampliando 

conhecimentos. 

MARTINS (1992, p.66). 

 

Importa, pois, na leitura racional, salientar seu caráter 

eminentemente reflexivo e dinâmico. Ao mesmo tempo 

que o leitor sai de si, em busca da realidade do texto lido, 

sua percepção implica uma volta a sua experiência pessoal 

e uma visão da própria história do texto, estabelecendo-se, 

então, um diálogo entre este e o leitor com o contexto no 

qual a leitura realiza. Isso significa que o processo de 

leitura racional é permanentemente atualizado e 

referenciado. 
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É pertinente frisar que esses três níveis de leitura, sensorial, 

emocional e racional acontecem respectivamente em ordem cronológica, 

pois quando pequenas, às crianças ficam atentas as cores, as formas e aos 

sons. Posteriormente adquire-se a emocional em que há o envolvimento 

com a leitura e por último a racional, que é quando há uma compreensão 

mais aprofundada do texto lido, lê-se com o intelecto, com a razão, esse 

hábito torna o leitor, um leitor crítico. Não se deve supor a existência 

isolada de cada um desses níveis. Assim, a experiência literária pode 

tornar o mundo compreensível por transformar a sua materialidade em 

palavras de cores, odores, sabores e formas, emoção e razão. Dessa 

forma, a literatura cumpre o seu papel humanizador na prática educativa. 

Kramer (2009, p. 271-272) também nos diz que: 

 

As crianças são sujeitos sociais e históricos marcados pelas 

contradições da sociedade em que vivemos. A criança não 

é filhote do homem, ser em manutenção biológica; ela não 

se resume a ser alguém que não é, mas que se tornará 

(adulto no dia em que deixar de ser criança!). Contra essa 

percepção, que é infantilizadora do ser humano, 23 tenho 

defendido uma concepção que reconhece o que é 

especifico da infância – seu poder de imaginação, fantasia 

e criação -, mas entende as crianças como cidadãs, pessoas 

que produzem cultura e são nela produzidas, que possuem 

um olhar critico que vira pelo avesso a ordem das coisas, 

subvertendo essa ordem. Esse modo de ver as crianças 

pode ensinar não só a compreender as crianças, mas 

também a ver o mundo do ponto de vista da criança. Pode 

nos ajudar a aprender com elas. 

 

Assim, partindo-se do princípio que a leitura não é um processo 

linear e, portanto, possibilita diálogos, inferências, construções, 

reconstruções e confrontos, percebe-se a importância de enxergarem-se 

as palavras globalmente e adivinharem-se outras, associadas a 

experiências anteriores e hipóteses de leitura, o que poderá vir a ser 

vivenciado em espaços em que as ações realizadas possam favorecer o 

exercício do ato de ler como processo de interação entre o autor e o leitor, 

mediada pelo texto, através de textos ficcionais ou não, e possibilite o 

desenvolvimento de uma postura crítica perante o mundo que esse 
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traduz. Observa-se que todo esse processo deve existir para que o leitor 

possa compreender o explícito e o implícito do texto e assim evolua 

socialmente, pois se necessita dessa evolução intelectual para uma leitura 

mais complexa. 

 

3.4. A pertinência em ler com olhar crítico 

 

Sobre o conceito de leitura, convém citar as palavras de Leite 

(1988, p. 91): 

 

A leitura, na verdade, é uma arte em processo. Como 

Goethe, poderíamos todos reaprender a ler a cada novo 

texto que percorremos. Mas há, sobretudo muito a 

aprender quando percebemos que ler não é apenas decifrar 

o impresso, não é um mero “savoir-faire”, a que nos 

treinaram na escola, mas ler é questionar e buscar respostas 

na página impressa para os nossos questionamentos, 

buscar a satisfação à nossa curiosidade. 

 

A formação de leitores é uma das temáticas que vem sendo 

bastante discutida na área da Educação. Formar leitores é um papel que 

é atribuído principalmente à escola e mais precisamente, ao professor (a).  

É pertinente que a prática pedagógica do (a) professor (a) tenha uma 

intencionalidade, não apenas a de permitir acesso à leitura, como também 

à de possibilitar a reflexão a partir dela. Despertar nas crianças o gosto 

pela leitura e com isso contribuir para a formação de leitores, 

possibilitando-lhes o aguçamento da percepção, levando-os ao 

aguçamento do espírito crítico.  Pois, um leitor crítico, se coloca como 

co-enunciador, e com isso trava um diálogo com o escritor, e assim 

poderá ser sujeito capaz de compreender o mundo e nele atuar como 

cidadão. 

Lisboa (1977, p. 82). 

 

[...] o importante nos livros está nas entrelinhas ou atrás 

das palavras impressas, o que se quer dizer é aquilo que os 

livros contêm, não é diferente da vida. Escritos por homens 

eles refletem o que é humano. 
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Dessa forma, a literatura desperta na criança o contato com 

diferentes emoções e visões de mundo, proporciona assim, condições 

para o crescimento interior e a formação de parâmetros fundamentais 

para medir e codificar os próprios sentimentos e ações.  Abramovich 

(1997), discute como desenvolver por meio da literatura, o potencial 

crítico da criança. Argumenta que por meio do contato com um texto 

literário de qualidade a criança é capaz de pensar, perguntar, questionar, 

ouvir outras opiniões, debater e reformular seu pensamento. Diante do 

exposto, provocar a reflexão sobre a prática desenvolvida nas escolas, 

tendo objetivos definidos a respeito do que se almeja alcançar em relação 

à leitura literária, é o ponto de partida para a formação do leitor crítico. 

Segundo Machado (20012, p.61) 

 

A literatura nos permite viver outras vidas além da nossa, 

é verdade. Mas isso não significa escapismo ou fuga da 

realidade. Pelo contrário, representa a oportunidade de 

uma experiência humana única e insubstituível. Implica 

uma imersão mais profunda na relação com as outras 

pessoas, porque nos faz compreender as diferenças que 

existem entre todos nós e perceber de quantas semelhanças 

somos feitos, apesar de toda essa diversidade. 

 

Essa forma de conceber a literatura pressupõe-se que através dela 

a criança poderá ser provocada a fazer esforços mentais e assim, assumir 

uma atitude crítica em relação ao mundo, advinda das diferentes 

mensagens e indagações que a literatura oferece. Com isso, percebe-se 

que a literatura é algo bom, natural fácil e prazerosa. Pois, o ensino da 

literatura é uma atividade que se justifica por um fazer transformador, 

formando novos significados, causando mudanças socioculturais e 

crítica diante da realidade. 

É no convívio escolar que as crianças podem mostrar sua 

capacidade de compreensão e interpretação, adquiridos com a leitura. É 

um lugar em que a troca de experiência entre aluno e professor produz o 

desenvolvimento individual e coletivo. O ambiente escolar é um espaço 

privilegiado, no que diz respeito ao contato de leitores e livros, é 

pertinente para a formação dos leitores e leitoras. Nesse sentido, a 
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criança precisa ser estimulada para dessa forma, conseguir por em prática 

sua criticidade.   A literatura infantil é uma manifestação de sentimentos 

e palavras, que conduz a criança ao desenvolvimento do seu intelecto, da 

personalidade, que satisfaz suas necessidades e aumenta sua capacidade 

crítica. 

Segundo Kuenzer (2002, p. 101): 

 

Ler significa em primeiro lugar, ler criticamente, o que 

quer dizer perder a ingenuidade diante do texto dos outros, 

percebendo que atrás de cada texto há um sujeito, com uma 

prática histórica, uma visão de mundo (um universo de 

valores), uma intenção. 

 

Freire (2005), ao destacar a conscientização como princípio 

básico de toda educação: “É preciso, portanto, fazer desta 

conscientização o primeiro objetivo de toda educação: antes de tudo 

provocar uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa a ação.” 

Freire, (2005, p. 46) A leitura crítica, o leitor concorda ou discorda da 

ideia principal. Esse fator faz com que seja diferenciada da decodificação 

de sinais, reprodução mecânica de informações que por muito tempo foi 

considerada como interpretação textual. “[…] como atividade 

constitutiva de sujeitos capazes de interligar o mundo e nele atuar como 

cidadãos” Brandão; Micheletti (1998, p. 22). 

Logo, as obras literárias são recursos didáticos de suma 

importância, pois, além de trabalhar a inteligência emocional, 

fundamental para o desenvolvimento afetivo e a criticidade da criança, 

visto que a afetividade “é o ingresso que possibilita a passagem da 

ingenuidade para a criticidade. Em outras palavras, a criticidade brota 

também do amor profundo que mobiliza pelo outro e pela vida” Freire 

(1996). 

Cosson (2012, p. 120) 

 

Faz referência ao afirmar: Ser leitor de literatura na escola 

é mais do que fruir um livro de ficção ou se deliciar com 

as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se 

diante da obra literária, identificando e questionando 
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protocolos de leitura, afirmando ou retificando valores 

culturais, elaborando e expandindo sentidos. Esse 

aprendizado crítico da leitura literária, que não se faz sem 

o encontro pessoal com o texto enquanto princípio de toda 

experiência estética, é o que temos denominado aqui de 

letramento literário. 

 

Portanto, faz-se necessário que o professor e a escola favoreçam 

a leitura, trabalhando-a para o desenvolvimento do senso crítico, o 

raciocínio e enfatize que a mesma propicia momentos prazerosos que 

possibilita novas descobertas e assim mais conhecimentos, além de 

enriquecer o vocabulário, o aprimoramento da grafia e 

consequentemente a dicção, evidenciando ainda que a leitura 

proporcione resultados benéficos principalmente em sua vida social. 

Coelho (2000, p. 15) afirmar que: 

 

Estamos com aqueles que dizem: Sim. A literatura, e em 

especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir 

nesta sociedade em transformação: a de servir como agente 

de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja 

no diálogo leitor/texto estimulado pela escola. [...] É ao 

livro, à palavra escrita, que atribuímos a maior 

responsabilidade na formação de consciência de mundo 

das crianças e dos jovens. 

 

 Assim, a literatura tem finalidades muito mais amplas, já que a 

leitura tanto de mundo como da própria palavra que leva o indivíduo a 

ter uma visão ampla do que acontece ao seu redor, fazendo com que 

ele/ela seja um cidadão/cidadã ativo e participativo na sociedade na qual 

está inserido/a. dessa forma, verifica-se que somente através da leitura e 

da escrita, é que formaremos cidadãos conscientemente críticos na 

sociedade, em busca de um mundo melhor e não passivos a qualquer 

influência e ideologia. 

Conforme Cosson (2012, p.47) 

 

A literatura é uma prática e um discurso, cujo 

funcionamento deve ser compreendido criticamente pelo 

aluno. Cabe ao professor fortalecer essa disposição crítica, 
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levando seus alunos a ultrapassar o simples consumo de 

textos literários. 

 

Nesse sentido, Candido (1999), destaca a importância da 

comunicação entre as esferas da produção literária.  Assim, a literatura 

deverá ser conhecida, expandida e valorizada. Segundo Freire (1989, p. 

13), “a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, 

mas por certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de 

transformá-lo através da nossa prática consciente.” Verifica-se assim, 

que a leitura crítica desestabiliza o mundo interior do indivíduo; gera-lhe 

dúvidas e anseios por mudanças. Em um primeiro momento, ocorre a 

inquietação; depois, alguns ajustes são feitos no mundo interior do leitor 

por meio da reflexão para, finalmente, ocorrer a prática consciente, que 

consiste no resultado do novo sujeito transformado, porém não 

concluído. 

É pertinente citar Lajolo (2005 p.96-97) 

 

A leitura literária escolar pode converter-se numa prática 

de instauração de significados e, com isso transformar o 

estudo da literatura na investigação e na vivência crítica no 

percurso social cumprido por seus textos, suas teorias, suas 

leituras. 

 

O ensino da leitura e da escrita desencadeia, para o (a) aluno (a), 

prazer da descoberta do texto, como elemento capaz de afetá-lo 

emocional e cognitivamente. Ao oferecer ao aluno-leitor um novo olhar 

sobre a realidade que o cerca, estimula-se nele o movimento, o despertar 

da visão crítica e reflexiva do real através da recepção da leitura literária. 

Conforme Silva (1996, p.27): 

 

Lê-se para ficar informado. Lê-se para aprimorar a 

sensibilidade estética. Lê-se para fantasiar e imaginar. Lê-

se para resolver problemas. E lê-se também para criticar e, 

dessa forma, desenvolver posicionamentos diante dos 

fatos e das ideias que circulam através de textos. 
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Conforme o modo como o professor trabalha com o texto literário 

na escola, será possibilitado ao aluno e aluna realizar a construção e 

reconstrução crítica da percepção da realidade social na qual está 

inserido (a).“Para formar um leitor crítico, é importante que, desde o 

processo de aquisição da linguagem escrita e no ato de ler, haja a 

compreensão por parte daqueles que ensinam que o processo de 

alfabetização se dará na medida em que a leitura da palavra esteja 

inserida na leitura do mundo e estimule a continuidade da leitura dele” 

Freire(1989). 

Conforme Freire (1983, p.12). 

 

[...] Uma compreensão crítica do ato de ler não se esgota 

na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem 

escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidades e 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre texto e contexto. 

 

Assim, ler é essencial para o aprendizado da criança, daí então a 

necessidade de se valorizar a leitura nas salas de aulas. Para se formar 

leitores é fundamental que exista uma interação entre o (a) professor (a) 

e o aluno, pois é a partir dessa relação que surgirá o interesse, e a vontade 

de ir à busca de conhecimento. Um dos fatores que auxilia no despertar 

o interesse dos (as) alunos (as) pela leitura, e que cabe ao professor, é o 

de transformar a sala de aula em um ambiente que seja atraente para a 

prática da leitura. 

O (a) professor (a) necessita desempenhar o papel de um 

mediador entre o aluno e o hábito da leitura, e para isso os (as) alunos 

(as) precisam perceber que existem, assim, observa-se que o trabalho de 

leitura a ser desenvolvido será bastante satisfatório. Portanto, o professor 

e a escola devem favorecer a leitura, trabalhando-a para o 

desenvolvimento do senso crítico, o raciocínio, enfatizando que a mesma 

propicia momentos prazerosos e possibilita novas descobertas e assim 
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mais conhecimentos, além de enriquecer o vocabulário, o aprimoramento 

da grafia e consequentemente a dicção, evidenciando ainda que a leitura 

proporcione resultados benéficos não apenas nas pesquisas escolares, 

mas principalmente em sua vida social. 

De acordo com Freire (1987, p.12). 

 

Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo, ou seja, o ato de educar, de se 

ensinar a ler, precisa se constituir em um pacto entre o 

educador e o aluno. 

 

É pertinente lembrar que as crianças que são incentivadas a ler 

desde pequenas, poderão desenvolver uma visão critica e um rendimento 

escolar satisfatório. É através da leitura que é estimulado na criança o 

prazer de ler os livros que lhe são apresentados e que certamente este 

momento será o primeiro contato com a leitura. É por meio do hábito da 

leitura que o leitor desenvolve a capacidade critica como também 

desenvolve melhor capacidade de expressão oral e escrita. Bettelheim 

(1980). Afirma que a criança desenvolve por meio da literatura, o 

potencial crítico e reflexivo.  Segundo Silva (2009), ser um leitor crítico 

não é dom, é aprendizado. 

Conforme Durigan (2003 p 30). 

 

Ler antes de tudo compreender e não decifrar. A leitura não 

é só uma ponte para a tomada de consciência do que o texto 

diz, mas uma possibilidade de se perceber como sujeito 

inserido no mundo. 

 

Assim, o ato de ler proporciona ao leitor elementos que poderão 

auxiliar no desenvolvimento de uma postura crítica diante do texto. 

Dentre todos os benefícios proporcionados pela leitura ainda existe a 

relação dialógica, pois permite que o leitor converse com o texto, e faça 

uma reflexão acerca do que está sendo lido, ressaltando que não faz a 

leitura apenas do que está escrito, pois se lê também o que não está dito 

no texto. É um processo que se cumpre aos poucos. Segundo Silva (1985, 
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p. 58), “um dos objetivos básicos da escola é o de formar o leitor crítico 

da cultura – cultura esta encarnada em qualquer tipo de linguagem, 

verbal e/ou não verbal”. 
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CAPÍTULO 4 
 

METODOLOGIA 

 

 

4.1 Características da pesquisa  

 

Uma pesquisa, é um processo sistemático para a construção 

do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, pode também 

colaborar, reproduzir e atualizar algum conhecimento pré-existente, 

servindo basicamente tanto para o indivíduo como também para grupos 

de indivíduos que atuam na sociedade.  

Sobretudo deve haver uma preparação de como proceder. Chizzotti 

(2001, p.82) afirma que, num primeiro momento o pesquisador deve 

despoja-se de preconceitos, não deve adiantar explicações ou fixar-se em 

aparências, melhor dizendo, o pesquisador deve evitar conclusões 

precipitadas, ou rotulações a partir de aparências superficiais.  

A pesquisa bibliográfica utiliza-se de dados existentes. Ela é 

baseada em material (artigos científicos e livros) já publicados (GIL, 

2010). Para Fonseca (2002, p. 32) “a pesquisa bibliográfica é feita a partir 

do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos”.  

Desta maneira, o presente trabalho dissertativo, intitulado 

Educação, Literatura e Linguagem: Faces e Interfaces, foi construído a 

partir das contribuições de autores renomados de nossa literatura, que 

discorrem sobre o assunto, como também sobre linguagem e psicologia. 

A dissertação foi elaborada através de pesquisa bibliográfica de acordo 

com os (as) autores (as) citados (as) no referido texto.  Entre eles (as) 

convém citar: Lajolo (1987); Cadermatori (1987); Freire (1989); 

Saussure (1995); Bettelhim (1996); Piaget (1999); Cunha (1999); Coelho 

(2000); Bakhtin (2003); Zelbirman (2003); Travaglia (2010); além de 

outros (as) referenciados (as) na presente dissertação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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Ainda é necessário apontar que esta é uma pesquisa qualitativa. 

Minayo, autora muito conhecida em nosso meio, define método 

qualitativo como aquele capaz de incorporar a questão do significado e 

da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas. (MINAYO, 

1996, p.10). Dentro desta concepção, o método qualitativo se preocupa 

com o universo de significados e motivos, o que corresponde ao universo 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

4.2 Do ponto de vista dos objetivos  

 

Quanto aos meios, em relação à abordagem dos objetivos, esta 

pesquisa é exploratória, que visa proporcionar familiaridade com o 

problema, tornando-o explícito ou, ainda, corroborando a construção de 

hipóteses (GIL, 2010). O autor afirma que o principal objetivo da 

pesquisa exploratória deve ser o aprimoramento das ideias ou a 

descoberta de intuições. 

A pesquisa exploratória estabelece critérios, métodos e técnicas 

para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o 

objeto desta e orientar a formulação de hipóteses (Cervo e Silva, 2006). 

 

4.3 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos e abordagem do problema

  

Com o intuito de compreender a maneira como a literatura 

infantil contribui para leitura crítica do mundo, foi necessário observar 

os procedimentos técnicos adequados para a abordagem do problema. 

Gil (2002) enfatiza que a pesquisa é desencadeada quando não se 

dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então 

quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem 

que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

Os procedimentos técnicos utilizados para este estudo foi o 

levantamento bibliográfico e documental, que tem por objetivo 

http://oferta.vc/omia


  

101 

proporcionar familiaridade com o problema, tornando-o mais 

explicitado. (LAKATOS; MARCONI, 2001) 

Através das pesquisas realizadas, de forma sistematizada, em 

livros, artigos científicos, disponíveis em documentos impressos e 

também em bases de dados virtuais reconhecidas, foi possível ampliar o 

conhecimento em torno dos temas que permearam este estudo, 

colaborando assim para uma fundamentação teórica capaz de respaldar a 

busca para atender aos objetivos propostos e responder de forma 

eficiente à pergunta de pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No decorrer desse trabalho defende-se que a literatura infantil, 

facilita a compreensão de certos valores básicos da conduta humana ou 

do convívio social. O leitor (a) em formação é levado (a) a se identificar 

com as personagens que o homem e a mulher enfrentam ao longo do seu 

amadurecimento emocional e social. A literatura infantil apresenta-se 

como manifestação da cultura e de ideologias para a formação da criança. 

É uma das maneiras viáveis de trabalhar a inteligência das 

crianças oferecendo possibilidades de ver os fatos do mundo com mais 

amplitude, podendo conduzi-las a conhecer a si e aos outros, pois a 

leitura da literatura lhes possibilita a experiência através da ação, dos 

gestos, dos exemplos das personagens. O mundo que as crianças 

descobrem é tão maravilhoso e fantástico como o dos contos de fadas ou 

das histórias de ficção. Simultaneamente à evolução dos seus sentidos, a 

crianças vivem a descoberta do maravilhoso e, à medida que crescem 

novos e contínuos mundos vão surgindo para sua imaginação. 

Nessa aspiração, com base em procedimentos teóricos, 

comprometida com o amanhã e com o futuro do (a) leitor (a) em 

formação, de nossa história, de nossa própria existência a incumbência, 

através do poder da argumentação, persuadir o público que a literatura 

infantil, permite-nos avançar através do poder de ler, rumo a uma 

sociedade mais justa e igualitária, valores esses supremos a qualquer 

nação No contexto educativo, esses resultados trazem indicadores que 

tem sinalizado para a necessidade de mobilização de vários setores da 

sociedade. É preciso reverter um quadro de exclusão em que a sociedade 

ainda conta com pessoas analfabetas e analfabetas funcionais. 

A formação de um leitor proficiente e crítico está para a 

sociedade moderna como uma das condições de inclusão e de 

sobrevivência dignas. Ler e escrever são aprendizagens essenciais, pois 

permite o acesso às formas de socialização mais complexa da vida 

cidadã. Um cidadão que não tenha essas duas habilidades, vai depender 
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dos outros, pois está condenado ao fracasso escolar e a exclusão social.  

As práticas sociais exigem um indivíduo que desenvolva várias 

competências que possibilitem exercer a sua cidadania e um dos meios 

eficazes é a leitura, pois através dela dão-se significados ao mundo. 

A literatura nos proporciona uma quantidade de argumentos 

sobre os quais a imaginação deverá operar e estimular a criatividade no 

sentido de construir uma visão ampla do mundo e favorecer o 

desenvolvimento do (a) leitor (a) em formação para atuar de forma digna 

na sociedade na qual está inserido (a) e que ele (ela) possa fazer parte 

como agente transformador e participante de sua realidade. Por isso 

torna-se evidente que a literatura infantil amplia a visão de mundo da 

criança, levando-a a refletir sobre sua própria vida, seja nos aspectos de 

sua identidade, seja nas relações sociais, nos sentimentos, nos sonhos, 

nas emoções. 

Enfatiza-se o papel da literatura como capaz de proporcionar as 

crianças significativas transformações, em nível individual e social, 

como também as possibilidades de a criança iniciar o processo de leitura 

de forma prazerosa através da literatura, numa perspectiva crítica em que 

o professor se coloca como mediador entre a criança e o livro. Assim, a 

literatura não se restrinja apenas ao deleite, mas sim, a contribuição para 

a formação de leitores críticos e ativos. 

Esse trabalho de pesquisa buscou mostrar que a leitura prazerosa 

poderá contribuir para a formação de leitores, com uma reflexão sobre o 

papel da literatura no espaço da formação de leitores. O gosto pela leitura 

deve ser iniciado desde cedo, quanto mais cedo se iniciar a criança no 

mundo da leitura, mais cedo ela gostará de ler. O incentivo da leitura se 

dá principalmente quando iniciada desde a infância. A criança ao iniciar 

no mundo da escrita, já apresenta o conhecimento de mundo. Quando se 

abre, para o leitor, a possibilidade de ele se familiarizar com as visões 

plurais reservadas pela linguagem literária, a sua consciência se expande 

no convívio com o novo e responde de maneira criativa e própria. 

Nesse sentido, a didática utilizada pelos docentes deverá cooperar 

para que o momento destinado à leitura seja aguardado pelas crianças, 

gere curiosidade, aguce o imaginário e desenvolva a criatividade. A 
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leitura na escola além do entreter e do emocionar, deve ser trabalhada 

pelos professores e ser visto pelo/a aluno/a, como fonte de saber e como 

porta de entrada para o conhecimento. Pois, a leitura e a escrita deverão 

ser ensinada e aprendida na escola com intuito de uso e função social. 

Apesar de não existir receitas prontas para se formar leitores, vê-se na 

literatura uma contribuição efetiva no despertar do futuro leitor.  É 

cabível ao professor competente e criativo, a tarefa de articular 

atividades de leituras significativas que induzam o (a) aluno (a) a utilizar 

e desenvolver sua capacidade cognitiva, ampliar sua visão de mundo, 

pertinentes para uma vida cidadã. 

Portanto, espera-se que esse trabalho propicie uma reflexão 

constante sobre as práticas de leituras realizadas nas escolas, como 

também repensar as ações de inserção culturais dos (as) alunos (a.) para 

com isso, possibilitar-lhes uma visão mais ampla do mundo e 

consequentemente uma leitura crítica do mundo. 
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