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Não sei o que está havendo com a formação dos professores 

hoje, mas com toda a certeza [...] eles não tiveram seu 

entusiasmo pela literatura despertado e, sem isso, não estão 

preparados para transmitir aos jovens o que eles mesmos não 

têm. Não acredito que ninguém ensine outra pessoa a ler 

literatura. Pelo contrário, estou convencida, isso sim, de que o que 

uma pessoa passa para outra é a revelação de um segredo – um 

amor pela literatura. Mais uma contaminação do que um ensino.  

Ana Maria Machado 



 
 

RESUMO 

       

 

 

A prática do professor de ler literatura infantil para os alunos nos anos iniciais 

do ensino fundamental, visando a oferecer condições para o desenvolvimento 
do leitor, é considerada uma atividade de incentivo para que a criança se 
interesse pelo livro e pela leitura. Nessa perspectiva, é significativo o papel do 

educador como mediador da leitura na escola pública. Esta pesquisa 
bibliográfica objetivou responder à seguinte questão: é possível estabelecer 
relações entre a utilização de livros literários na sala de aula e o 

desenvolvimento do comportamento leitor no aluno? Entendemos que na 
realidade das diversas escolas públicas brasileiras ainda é um desafio para os 
professores formar alunos leitores, pois estes profissionais precisam ter clareza 

do papel social e cultural da literatura infantil em sala de aula. Salientamos, 
como afirma Perrotti (1990), que a escola sozinha não constitui uma política de 
redenção da leitura na sociedade, mas pode colaborar para o encontro do 

sujeito com o texto literário. 

 

 

Palavras-chave: literatura infantil – formação de leitores – políticas públicas – 
alfabetização – formação de professores.       
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INTRODUZINDO AS ESCOLHAS DA INVESTIGAÇÃO 

Não quero dar informações  

Quero dar encantamentos 

Manoel de Barros 

  

       As leituras realizadas, as vivências e as experiências com a literatura 

infantil na minha infância e atualmente na sala de aula como professora do 

Ensino Fundamental II no município de Nova Iguaçu, onde leciono há quatro 

anos, têm conduzido o meu olhar de modo mais epistemologicamente curioso à 

efetivação do processo de alfabetização das crianças na escola pública, 

principalmente no cotidiano em que trabalho. Seus objetivos e suas 

concretudes ocasionaram uma apreensão na minha capacidade de pensar a 

leitura e a literatura infantil na escola. Cito o poeta Manoel de Barros, que 

afirmava: “não quero dar informações, quero dar encantamentos”, para 

salientar a importância de práticas de aprendizagem de leitura para além de 

decodificações e informações de símbolos escritos, e sim compartilhar 

realidades que permitam trocas e aprendizados diários entre professores e 

alunos. 

       Considerando o Brasil, nosso país, onde se acentuam as desigualdades de 

variadas áreas (sociais, econômicas, éticas e culturais), que se refletem ao 

mesmo tempo na educação escolar desde o período colonial até os dias atuais 

das populações, têm na escola, entre as suas principais metas traçadas pelos 

governantes, garantir o acesso às crianças e alfabetizá-las.  

                                                           
 Manoel Wenceslau Leite de Barros foi um grande poeta brasileiro do século XX. Nascido em Cuiabá 
(1916-2014), ele desenvolveu sua obra através da brincadeira com as palavras, e estas carregadas de 
neologismos. 
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        Em se tratando de escola, entendemos aqui a relevância do espaço 

reservado para a formação do leitor. Fato que se torna mais improvável quando 

há disparidade entre o discurso e a efetivação das políticas públicas que 

envolvem a alfabetização e a leitura no ambiente educacional, contribuindo 

para a deficiência na consolidação dos programas educacionais pelo Estado.  

        A esse respeito, Cagliari (2009, p.8) afirma que: 

 

A escola como instituição social sempre selecionou sua clientela. Já foi 
escola dos filósofos, dos religiosos, da burguesia etc. e, mais 
recentemente, tornou-se também a escola dos pobres. De certo modo, 
todas essas escolas convivem hoje. Se as de religiosos tinham a 
arquitetura de conventos, e as dos burgueses o luxo e o requinte de sua 
clientela, as escolas dos pobres apresentam-se miseráveis como o 
próprio povo. Os edifícios que sediavam as escolas de décadas atrás 
eram sólidos, amplos, planejados para funcionar segundo os programas 
educacionais da época. Atualmente os prédios de escolas públicas 
mostram a precariedade da instituição. Por seu aspecto, pode-se inferir 
facilmente o que a escola representa na sociedade. 

        

       Entretanto, cabe destacar também, aqui, a existência de um movimento 

que se pronuncia em várias instâncias a favor da alfabetização no país, 

principalmente nas etapas iniciais do Ensino Fundamental. Assim, na 

atualidade, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é o principal 

programa sobre o Sistema Nacional da Educação no país e envolve todos os 

níveis educacionais. Entre as inúmeras metas por ele projetadas no que se 

refere às escolas públicas brasileiras e às políticas públicas educacionais, 

enfatizam-se, nesta análise, os anos iniciais e o baixo desempenho no 

processo de aquisição da leitura que os alunos revelam no ensino público 

nacional. Em consequência de tal panorama, encontra-se em vigência no país 

a implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)  



11 
 

um programa que entende que todas as crianças devem ser alfabetizadas até 

os oito anos de idade e também, desde o ano 2010, corrobora a ampliação do 

Ensino Fundamental de oito para nove anos.  

       Diante de tais iniciativas, que não dialogam com as questões étnicas, 

políticas e econômicas envolvidas com a problemática que é o analfabetismo 

no Brasil, a União instituiu um instrumento, ou melhor, uma avaliação 

diagnóstica, chamada Provinha Brasil, que segundo o conceito exposto à 

sociedade pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira -, “visa investigar o desenvolvimento das habilidades relativas à 

alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, 

desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2° ano do ensino fundamental”   

(BRASIL, 2015). 

       Reconhecemos aqui que refletir sobre as políticas públicas voltadas para a 

alfabetização e o letramento, e ainda sobre a presença dos livros literários que 

circulam nos espaços públicos de ensino, implica mais do que pensar no papel 

do educador na democratização desses saberes. Significa, também,  

compreender o objetivo de tais políticas públicas e a ausência da superação das 

perspectivas teóricas por parte dos governantes, fato esse que contribui para a 

legitimidade das desigualdades sociais no país. De acordo com Ball (apud 

ANDRADE; CORSINO, 2011, p.2), “quando focalizamos analiticamente uma 

política, esquecemos, convenientemente, que outras políticas estão em 

circulação e que o estabelecimento de uma pode inibir, contradizer ou influenciar 

a possibilidade de fixação de outras”.  

                                                           
 http://portal.inep.gov.br/web/provinha-brasil/historico. 

http://portal.inep.gov.br/web/provinha-brasil/historico
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       Sendo assim, Cagliari (op. cit.) aponta para a importância de o professor 

estar atento aos verdadeiros objetivos da alfabetização de seus alunos. Ele 

enfatiza que “o domínio da escrita e o acesso ao saber acumulado tem sido 

uma das maiores fontes de poder nas sociedades e, por isso mesmo, privilégio 

das classes dominantes” (id, p.7). De acordo com a ideia do autor e a 

problemática que envolve o processo de aprendizagem da leitura e da escrita 

no país, faz-se necessário pensar e repensar o baixo desempenho escolar das 

crianças, principalmente daquelas oriundas dos espaços públicos de educação.  

       Pode-se entender, nesse aspecto, que a formação da criança leitora crítica 

ainda é um desafio para a realidade das escolas públicas brasileiras. Cada 

criança que chega à escola possui diferentes conhecimentos em relação à 

interação com a língua oral e a escrita. Dessa maneira, depois da família, o 

ambiente escolar torna-se o maior responsável por mediações de práticas de 

leitura. Percebe-se, então, que quanto mais cedo ocorrer a iniciação da criança 

no universo da leitura, mais oportunidades serão oferecidas para a formação 

desta como um futuro leitor crítico e criativo. De acordo com Averbuck (apud 

YUNES, 1984, p.31), a leitura dá ao leitor acesso ao conhecimento, permitindo 

que este questione e investigue sua condição social, levando o sujeito a ver o 

mundo sob outra perspectiva, permitindo-lhe alcançar uma nova organização 

dos fatos.  Assim, para a autora (id), “saber ler é ser capaz de extrair a 

‘essência’ da mensagem escrita e, por essa forma, participar da vida intelectual 

de toda a humanidade”. 

       Na atualidade, um movimento envolvendo pesquisas, projetos, seminários, 

debates, entre outras iniciativas, tem dado ênfase para a literatura infantil, 

enfocando a importância da inserção de fato desta no cotidiano escolar da 



13 
 

educação infantil e dos anos iniciais. O desafio é fazer com que esse 

movimento ultrapasse os debates e aconteça efetivamente na sala de aula, 

pois o ato de ler deve ser entendido para além da decodificação; deve ser, 

principalmente, percebido como uma função social que permite que o sujeito 

questione e seja agente da sua situação histórica, política, social e cultural.  

       Esta pesquisa problematizou a ideia de que para se refletir sobre a leitura 

precisa-se pensar em quem a promove e quais práticas são necessárias para 

construir competências leitoras nos alunos. A proposta principal é compreender 

se o educador entende a necessidade da presença e da oferta dos diversos 

gêneros literários nas atividades diárias relacionadas à leitura e se essa prática 

pode, de fato, auxiliar no processo de aprendizagem e desenvolvimento do 

pensamento,  no qual os seus alunos estão envolvidos.  

       Nesse sentido, e de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental de nove anos, dispostas na Resolução n°7, de 14 de 

dezembro de 2010, no § 2° do art. 30, fica estabelecido que: 

 

§ 2° Considerando as características de desenvolvimento dos alunos cabe 
aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior 
mobilidade das crianças nas salas de aula e as levem a explorar mais 
intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, 
a utilizar materiais que ofereçam oportunidades de raciocinar, 
manuseando-os e explorando as suas características e propriedades.  

  (BRASIL, 2012). 

         

       Sendo assim, na prática escolar é perceptível que a literatura tem seus 

efeitos positivos na alfabetização e para além desta, e é também dever da 

escola e do professor, como principais responsáveis pela mediação da leitura 
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literária na sociedade brasileira, colocar à disposição dos alunos textos 

literários no processo de sua formação como sujeitos leitores, embora outros 

grupos, em especial a família, junto com a Unidade de Ensino (UE), possam 

igualmente exercer esse papel. Diante da dimensão significativa da literatura 

na alfabetização, Saraiva (2001, p.85) aponta que, 

 

por sua especificidade, os textos literários não visam embasar o 
deciframento da escrita, sendo esse procedimento antes uma 
decorrência do que um efeito desejado. Mas, pela relação afetiva e 
intelectual que fundam com o leitor e pelo convencionalismo de sua 
linguagem, os textos literários favorecem o processo de alfabetização. 
Eles promovem o desenvolvimento da consciência linguística do 
alfabetizando e o acesso às convenções da língua, que abrangem a 
organicidade dos textos, os padrões frasais, as microestruturas, a 
combinação de fonemas, a relação fonema- grafema, o domínio lexical e 
conceitual. O enriquecimento do vocabulário, a capacidade de elaborar 
inferências sempre mais complexas, a possibilidade de estabelecer 
relações contextuais são outros benefícios que advêm da familiaridade 
do alfabetizando com textos literários.      

         

       Essa questão nos remete a pensar em como esse trabalho será 

desenvolvido ao se eleger a escola, e em especial o professor, como ator 

principal dessa mediação. 

       Há uma grande preocupação na gestão educacional atual, como já citado 

anteriormente, traduzida como um pacto dos governantes para alfabetizar a 

totalidade dos alunos do primeiro segmento do ensino fundamental. Entretanto, 

preocupa o fato de que geralmente se desconsideram os contextos e as 

necessidades diversas de cada aluno envolvido no processo educativo.  

Apesar disso, em decorrência dos limites dos espaços públicos, pensamos que 

a escola deve oferecer condições para uma significativa alfabetização, 

entendendo e assumindo o letramento no seu sentido real. Coerentemente, 
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isso ocorre quando o educador entende que letrar e alfabetizar são processos 

conectados e que precisam ser favorecidos simultaneamente na sala de aula. 

Nesse sentido, mesmo que o letramento e a alfabetização estejam ligados ao 

processo de aquisição da leitura e da escrita, um não pode contrapor-se ao 

outro. De acordo com Soares (2004, p. 10), 

 

dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro 
das atuais concepções psicológicas, linguísticas, e psicolinguísticas de 
leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) 
no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: 
pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e 
pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em 
atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a 
língua escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas 
interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no 
contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, 
através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode 
desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações 
fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização.   

         

       Com base no referido conceito de Soares (idem) de letramento, como uma 

condição de quem desempenha habilidades de leitura e de escrita em práticas 

sociais, e de acordo com os estudos da autora, salientamos a ausência na 

escola de tais práticas significativas referentes à leitura literária. Procuramos 

expor o desenvolvimento, na atualidade, de alguns projetos voltados para o 

incentivo à leitura no Ensino Fundamental (os quais apresentamos mais 

detalhadamente no capítulo três deste trabalho). Portanto, procuram-se 

respostas para o seguinte questionamento: que relação é possível estabelecer 

entre o uso dos livros de literatura infantil e o desenvolvimento de um 

comportamento leitor na sala de aula, em particular com turmas do ciclo de 
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alfabetização? Como efetivar uma metodologia capaz de estimular e formar 

futuros leitores críticos e reflexivos? 

       É necessário afirmar que a concepção de escola e de sociedade a que a 

presente pesquisa alude, ao eleger a leitura literária no ciclo de alfabetização 

como uma proposta de excelência para um futuro leitor crítico, é fundamentada 

na concepção do otimismo crítico defendida por Cortella (2003). Segundo o 

autor, as mazelas trazidas ao longo da história da humanidade não são 

esquecidas, e adverte que a escola não é neutra. E ressalta também que o 

simples acesso aos bancos escolares não é garantia de igualdade de 

oportunidades para todos. Contudo, pensamos que esta pode ser uma 

instituição que instigue e articule as questões de poder a que os sujeitos estão 

submetidos, facilitando e contribuindo para a formação de diferentes 

subjetividades dos indivíduos presentes no processo educacional. Nesse 

sentido, Cortella (id, p.136) salienta que: 

 

A escola pode, sim, servir para reproduzir as injustiças, mas,     
concomitantemente, é também capaz de funcionar como instrumento 
para mudanças; as elites a utilizam para garantir seu poder, mas, por 
não ser asséptica, ela também serve para enfrentá-las. As elites 
controlam o sistema educacional, controlando salários, condições de 
trabalho, burocracia etc., estruturando, com isso, a conservação; porém, 
mesmo que não queira, a Educação por elas permitida contém espaços 
de inovação a partir das contradições sociais. [...] 

Para um otimismo crítico, o educador é alguém que tem um papel 
político-pedagógico, ou seja, nossa atividade não é neutra nem 
absolutamente circunscrita. A educação escolar e os educadores têm, 
assim, uma autonomia relativa; podemos representá-la com a inserção 
da Escola no interior da Sociedade, como uma via de mão dupla [...]  
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       É justamente nesse sentido que se defende a promoção da leitura literária 

na escola, desde os anos iniciais, como uma das possibilidades de mudança, 

para uma significativa relação do sujeito com o objeto mais valorizado da 

cultura escrita: o livro. Autores como Soares (apud SOUZA, 2009, p.142) 

corroboram tal afirmação, conforme revela a citação a seguir: 

 

Soares afirma que a leitura literária democratiza o ser humano, pois, ao 
mostrar a diversidade e complexidade do homem, as diferenças, o 
desigual, o estrangeiro, e ao eliminar as barreiras de tempo e de 
espaço, desenvolve sua compreensão, tolerância, senso de igualdade e 
justiça social, sentido da relatividade e da pequenez de nosso tempo e 
lugar. Todas essas significações são condições essenciais para a 
democracia cultural. 

          

       Assim, o que me instigou a refletir e a procurar respostas em fontes 

teóricas foram as discussões e conversas de vários companheiros sobre suas 

vivências como educadores em um curso oferecido pela rede em que exerço o 

ofício de professora. Diante de diálogos diversos de que “as coisas vão mal” 

em relação à formação dos alunos leitores, no meu cotidiano de trabalho e, 

principalmente, no referido curso, deparei-me com uma educadora que 

ignorava todas as lamentações dos variados colegas sobre a situação da 

educação pública e, especialmente, a respeito das dificuldades da formação de 

leitores pela escola. Em todos os nossos encontros ela socializava suas 

experiências, apaixonada, exemplificando através de portfólios, algumas 

atividades do seu cotidiano com os seus educandos, que envolviam a leitura 

literária como passaporte para a formação e a valorização do aluno leitor. 

Lembro-me de algumas atividades expostas, como a elaboração de outras 

versões para o final da história de Chapeuzinho Vermelho para a escrita de um 
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livro coletivo. Outra atividade observada foi a elaboração de cenas através de 

desenhos feitos pelas crianças, com base no livro O carteiro chegou, em que 

ela trabalhou a estrutura narrativa de um texto. Para tal, a turma tinha sido 

dividida em três grupos para a confecção dos desenhos, de acordo com o 

início, o meio e o fim da história. Foi através dessa colega que conheci a obra 

Diversidade, agradável aos olhos e com um texto encantador, que estimula o 

imaginário infantil, o que é deveras importante para enriquecer os momentos 

de leitura literária na sala de aula, causando uma intimidade da criança com o 

livro. 

        Com base nos questionamentos anteriores, aqui citados, acredita-se que 

para estabelecer relações acerca do papel da literatura infantil na escola é 

necessário antes definir o que é o fenômeno da literatura infantil, o que é leitura 

e quais os tipos de leitura possíveis. Compete ainda definir quais são os 

programas de leitura voltados para a leitura literária na escola fundamental 

pública brasileira. Instigou-me também, para a elaboração desta monografia, a 

seguinte questão: o professor que pretende formar leitores, ele próprio é leitor? 

       Ressalto que são muitas as indagações a respeito do que os professores 

precisam fazer para contribuírem na formação de alunos leitores críticos. Então 

neste trabalho procurou-se discorrer mais especificamente sobre as seguintes 

análises: qual a contribuição da leitura literária nos anos iniciais para a 

formação de alunos leitores críticos e reflexivos, que sejam capazes de 

expressar interesse pelo hábito de ler, e ainda mais, de compreender o porquê 

da precariedade da utilização dos livros de literatura infantil nos anos iniciais 

pelos docentes. 
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       Foram valiosas as contribuições teóricas de Paulo Freire para a 

elaboração da presente monografia. O autor destaca a relevância de o 

professor estar atento para a seleção dos variados tipos de gêneros presentes 

nos livros de literatura, e como esses são socializados: “Agora já não é 

possível texto sem contexto” (Freire, 2011, p. 43). 

       Para contextualizar a literatura infantil no Brasil, procurei dialogar com 

Cunha (1994), Geraldi (2004), Saraiva (2001), Soares (2004, 2010) e Zilberman 

(2005), apresentando aspectos históricos e do momento atual sobre a literatura 

infantil no Brasil e na escola. Também estabelecemos um diálogo com Cagliari 

(2009), Freire (2011), Foucambert (1994), Vera Maria Tieztmann Silva (2009), 

Souza (2009) e Yunes (1984, 1995, 2002) para discutir o conceito de leitura. 

Buscamos destacar quais são os diferentes tipos de leitura e os aspectos que 

devem ser salientados nas práticas da sala de aula, para contemplar, de forma 

positiva, o processo leitor da criança através da relação com a leitura na 

escola. Dialogamos também com Alves (2012) e Perrotti (1990), entre outros 

autores, para aprofundar o estudo teórico a respeito do tema. Enfim, 

procuramos, ao longo deste trabalho, finalmente, discutir a importância da 

leitura, principalmente da leitura literária na escola. 

       É importante esclarecer que a metodologia que norteou a elaboração desta 

monografia teve como base metodológica o método de cunho qualitativo. 

Realizou-se uma revisão da literatura existente sobre o assunto proposto, 

buscando conhecer, subsidiar e articular a bibliografia pesquisada sobre o 

papel da literatura Infantil na formação de alunos leitores. Foram também 

analisados alguns documentos referentes ao tema.   
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       De acordo com a importância da elaboração da revisão bibliográfica como 

procedimento da investigação, Lima e Mioto (2007, p.40) consideram que 

essa flexibilidade, porém, não significa descompromisso com a 
organização racional e eficiente frente à tarefa, pois a pesquisa 
bibliográfica requer do realizador atenção constante aos objetivos 
propostos e aos pressupostos que envolvem o estudo para que a 
vigilância epistomológica aconteça [...].   

 

       As mesmas autoras (idem, p.44) compreendem  

 

a pesquisa bibliográfica como um procedimento metodológico 
importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar,  
especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses 
ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras 
pesquisas.  

         

       Assim, estabelecemos aqui relações entre as experiências de leitura na 

escola pública e a contribuição da literatura infantil para a formação de leitores 

críticos e reflexivos, enfocando nesta pesquisa a importância do trabalho 

efetivado pelo docente em sala de aula, para além da mecanização da leitura 

por parte dos alunos, isto é, estimulando nos educandos práticas leitoras que 

considerem a relação com o livro literário uma verdadeira porta para dar 

sentido ao ato de ler. Em outras palavras, o livro literário seria um alimento 

para dar mais sabor à vida.  
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 CONTEXTUALIZANDO A LITERATURA INFANTIL NO BRASIL 

         

        A literatura infantil aparece inicialmente como tal na sociedade europeia 

do século XVIII devido à valorização da família e, consequentemente, à 

mudança da maneira de conceber a infância reproduzida, também, pela classe 

burguesa que estava em ascensão naqueles tempos. No entanto, no que se 

refere aos textos produzidos para esse público, Marisa Lajolo e Regina 

Zilberman (apud Saraiva, 2001, p. 35) apontam que esses traduziam os valores 

ideológicos burgueses da época e que priorizavam a disseminação de  

“padrões comportamentais em seus receptores”. 

        Já no Brasil, a literatura infantil surge no século XVIII, mas foi somente no 

final do século XIX palco de mudanças no governo dominante, também da 

extinção do trabalho escravo, do crescimento de uma nova classe social e 

diversas lutas dos movimentos sociais da época, que se formou um público de 

leitores emergente. Para Zilberman (2005, p.15), tal classe média foi a principal 

responsável pelas reivindicações de melhorias no âmbito econômico e social 

do país, sendo essas manifestações responsáveis pelo aparecimento dos 

primeiros livros infantis. Ainda segundo a autora, as obras destinadas a esse 

novo mercado eram compostas por traduções de obras estrangeiras que foram 

adaptadas para o público infantil, tanto na Europa quanto aqui. Como exemplo, 

teríamos os contos de fadas, conhecidos até os dias de hoje, sendo que 

 

aventuras como as de João e Maria, da Bela Adormecida, da Cinderela, 
de Chapeuzinho Vermelho eram contadas por e para adultos, até que 
homens como Charles Perrault (1628-1703), na França, e Jacob (1785- 
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1863) e Wilhelm Grimm (1786- 1859), na Alemanha, as transcreveram e 
publicaram visando ao público infantil (id, p.16). 

        No ano de 1921, Monteiro Lobato aproximou o universo dos seus 

personagens aos leitores, dando vida a uma narrativa que se aproximava da 

realidade histórica do Brasil naquela época, com ênfase em discussões 

polêmicas, uma inovação até então. Percebe-se um caráter crítico nessa 

proposta de literatura infantil. Nesse sentido, destaca Zilberman que, em se 

tratando da obra nacionalista do escritor,   

 

[...] ele deseja que o sítio [do Picapau Amarelo] mostre como o Brasil é 
(ou foi, nas primeiras décadas do século XX) – o predomínio da 
economia agrícola, a decadência do mundo rural, o atraso da 
mentalidade das pessoas que vivem no campo. De outro lado, o lugar 
expressa o que Lobato deseja para o Brasil inteiro, a saber, a 
possibilidade de modernização, crescimento e fortuna graças à 
exploração das riquezas minerais, em especial do petróleo (idem, p. 
28). 

        

        A tentativa do escritor de possibilitar um diálogo do livro diretamente com 

o leitor infantil através de seus escritos, com a intenção de difundir ideias sobre 

a realidade fundamentada pelos órgãos governamentais, foi naquela época 

uma nova e ousada perspectiva do tipo de texto que se destinava às crianças 

brasileiras. 

        Vale a pena mencionarmos que o repertório literário brasileiro é 

abrangente, e abarca variadas formas e expressões culturais nos seus 

contextos. Alguns autores destacam o fato das obras literárias infantis estarem 

historicamente caracterizadas por fases, desde a doutrinação de crianças até 

as produções mais modernas, que pretendem auxiliar na construção do próprio 

sujeito.  
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        Assim, Silva, Vera (2009, p.86) afirma que a literatura busca um caráter 

pedagógico na sua essência, mas não com objetivos moralizadores, e aponta 

para a ideia de que “todo estudioso de literatura sabe que num texto bem 

construído nada é gratuito, tudo tem seu motivo e sua função”. Então, se nas 

obras literárias infantis tal tendência é evidenciada, torna-se coerente que o 

professor, como mediador de leitura, conheça e reconheça o acervo de sua 

escola. Cabe destacar que, além de importantes materiais que possibilitam a 

descoberta de novos conhecimentos, os livros literários parecem ser também 

indispensáveis auxiliares dos educadores no trabalho como agentes de 

transformação que instituirão o letramento literário. 

        Nesse contexto, é preciso criar uma cultura escolar que considere, do 

mesmo modo, a obra literária e sua relação direta com a arte. Ou seja, como 

objeto artístico que ela é. Cunha (1994, p.51) afirma tal importância, ironizando 

que, “infelizmente para a literatura, sua matéria prima – a palavra – não lhe é 

exclusiva: ela serve tanto à informação quanto à arte. Isso não acontece com  

as outras artes (...)”. A autora lamenta tal perspectiva em relação à literatura na 

escola, pois, para ela, fica perceptível a falta de informação do professor diante 

desse conceito. A teórica também aponta a necessidade de entendermos as 

imagens fora do contexto das palavras, pois estas não servem somente para 

apreender o que está escrito no livro e sugerem mais do que está grafado. 

Portanto, sobre a presença da arte na obra literária, Cunha (idem, p.52) 

garante que 

                                                           
 Entendemos o letramento literário como “a condição pela qual os alunos e os homens, de modo geral, 
possam tornar-se apreciadores dos gêneros literários e por meio deles alcançar o domínio de outros 
gêneros  com semelhante grau de laboriosa elaboração”, definição esta de autoria de Arena (apud 
Souza, 2009, p.21) e que compõe o referencial teórico deste trabalho.  



24 
 

 

É inegável que a arte (como, aliás, qualquer outra área de 
conhecimento ou atividade) se desenvolve integrando as três áreas 
vitais do homem: a motora, a cognitiva e a apreciativa. Mas parece certo 
também que a ligação do indivíduo com a arte, a criação do “fruidor” 
dela é uma questão de aprendizagem apreciativa (supondo, 
evidentemente, um suporte motor ideativo).  

Ora, a área apreciativa é aquela que estabelece gosto, opções, atitudes, 
crenças, ideais, e cuja aprendizagem se faz através da discriminação 
orientada pelo prazer e desprazer. Nesse sentido, o processo de 
aprendizagem deve ser o acúmulo de experiências acompanhadas de 
sensação agradável. 

Há diferenças básicas (embora elas se complementem) entre essas três 
áreas, em especial entre a apreciativa e as outras duas. Com relação à 
aprendizagem nas áreas motora e ideativa, o mais importante é o 
produto. [...] 

Na área apreciativa, ao contrário, é impossível precisar o resultado. 
Caracteriza esse campo o pensamento divergente, as soluções 
diferentes. Tentar a convergência, nesse caso, é fazer o jogo da força e 
errar na estratégia. Aqui, deve interessar mais o processo, a vivência, 
que o produto. 

      

       Sendo assim, para tentar alcançar o objetivo de fundamentar o livro 

literário como objeto da proposta metodológica para a promoção de um leitor 

crítico, considera-se primeiramente a necessidade de entendê-lo como 

manifestação artística que é. Para isso, o professor deve romper a ausência de 

sentido nas práticas que envolvem o ato de ler na escola, agindo de forma que 

venha a  perceber a funcionalidade da narratividade numa etapa tão essencial 

como o ciclo de alfabetização. 

        Partindo da abordagem sociointeracionista de Vygotsky, que afirma serem 

fundamentais as mediações do meio e da cultura nos quais o sujeito está 

inserido para a construção do próprio indivíduo, faz-se necessário na escola 

fundamental inserir desde as etapas iniciais infinitas experiências com o texto 

literário, seja de conforto ou de repulsa, de encanto ou desencanto, na busca 
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de construir leitores autônomos e capazes de ressignificar e de se apropriar de 

leituras significativas e singulares. 

        Diante dessa perspectiva social do desenvolvimento, cada criança se 

constitui a partir da sua relação com o contexto no qual está se socializando. 

Em síntese, Oliveira (1992, p.24) escreve: 

 

As concepções de Vygotsky sobre o funcionamento do cérebro humano 
fundamentam-se em sua idéia de que as funções psicológicas 
superiores são construídas ao longo da história social do homem. Na 
sua relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos 
desenvolvidos culturalmente, o ser humano cria as formas de ação que 
o distinguem de outros animais. Sendo assim, a compreensão do 
desenvolvimento psicológico não pode ser buscada em propriedades 
naturais do sistema nervoso. Vygotsky rejeitou, portanto, a idéia de 
funções mentais fixas e imutáveis, trabalhando com a noção do cérebro 
como um sistema aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e 
modos de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie 
e do desenvolvimento individual. Dadas as imensas possibilidades de 

realização humana, essa plasticidade é essencial: o cérebro pode 
servir a novas funções, criadas na história do homem, sem que sejam 
necessárias transformações morfológicas no órgão físico.  

         

        Rego (2002, p.93) também elabora reflexões acerca do pensamento de 

Vygotsky e afirma que vamos nos constituindo como sujeitos sociais a partir do 

contato que temos com o meio, com as pessoas e com os objetos da cultura na 

qual estamos inseridos. Segundo a autora, “organismo e meio exercem 

influência recíproca” (idem). Entendemos assim que, no contexto das relações 

que se formam no interior das escolas, a presença de um ambiente partilhado 

entre professores, alunos, livros e outros materiais que possibilitem a 

                                                           
 Oliveira (1992, p.104) aponta para dois aspectos básicos que Vygotsky defende na sua abordagem 
sócio-histórica. Primeiro, define a plasticidade do cérebro como “um sistema aberto que pode servir a 
diferentes funções (que podem ser de um momento e de um lugar cultural)”. E, em segundo lugar, a 
fundamental dependência entre homem e meio para a construção do indivíduo como tal.  
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socialização de diferentes linguagens, que torna-se fundamental para a 

construção coletiva de novas experiências nos diversos sujeitos presentes. 

       Pensamos a escola como espaço de mediação literária, no qual as 

atividades que compreendem a aprendizagem da leitura precisam ser 

pensadas e desenvolvidas considerando as múltiplas linguagens, com especial 

atenção para as emoções, as percepções, os saberes, o espírito crítico, enfim, 

para o conhecimento de mundo que essas vivências potencialmente 

estimulam. Acreditamos que 

 

            a leitura de textos literários, na fase da alfabetização, oferece às    
crianças a oportunidade de se apoderarem da linguagem, uma vez que 
a expressão do imaginário as liberta das angústias próprias do 
crescimento e lhes proporciona meios para compreender o real e atuar 
criativa e criticamente sobre ele. Consequentemente, os textos literários 
transcendem o estatuto de meio ou de instrumento hábil a facilitar o 
processo de alfabetização, para se afirmarem como elemento essencial, 
capaz de harmonizar a relação sujeito-mundo, oferecendo àquele outra 
via de reflexão.  Entretanto, por serem linguagem, os textos literários 
somam, à sua função primordial, uma outra: a de atribuir significados a 
sinais gráficos, significados que se enriquecem pelos sentidos que seu 
intérprete atribui a eles” (SARAIVA; MELLO; VARELLA. apud Saraiva, 
2001, p.83).     

 

        Com base na concepção apontada, da função da leitura literária como 

propícia para apresentar e estimular diferentes experiências no leitor sobre os 

diversos temas propostos pelo livro, mencionamos a obra literária de Ziraldo, O 

Menino Maluquinho, de 1980, que foi uma formulação inédita no cenário da 

literatura infantil brasileira na sua época. Atualmente, tal obra ainda é 

encontrada e utilizada na sala de aula, mas, na maioria dos contextos, apenas 

com objetivos gramaticais. O livro contém texto e imagens e tem como 

personagem principal a figura de um menino esperto, curioso, alegre e levado. 



27 
 

Romperam-se os padrões linguísticos formais dos personagens das narrativas 

anteriores. Assim, segundo Zilberman (op.cit., p.156), um dos aspectos 

diferenciais registrados nessa obra é a dimensão dada “à ilustração, 

entendendo-a como uma linguagem auto-suficiente”. Ainda referindo-se à obra 

de Ziraldo, a autora afirma que 

 

o Menino Maluquinho constrói-se, pois, a partir do ângulo da imagem 
figurativa do herói, estando cada página dedicada a um recorte de seu 
cotidiano. A proposta, hoje aparentemente óbvia, dada a grande difusão 
e aceitação da obra, era inusitada quando do lançamento do livro, 
colocando seu criador na vanguarda de nossa melhor literatura infantil 
(idem).  

        

        De um modo geral, a respeito da discussão sobre a finalidade da literatura 

defendida pelos autores citados até aqui, destacamos Alves (2012, p.52), que 

aponta que  

 

quem escreve não escreve a fim de. Para aquele que cria, sua obra é 
um fim em si mesmo. A literatura não tem objetivos além de si mesma. 
O prazer da leitura é seu próprio fim. (....) A literatura não tem objetivos 
pedagógicos. Não tem por objetivo a comunicação de ideias. Ela não é 
uma forma indireta de inculcar verdades que poderiam ser comunicadas 
de maneira direta em livros de ciências ou filosofia. Um escritor não 
escreve para comunicar saberes. Escreve para comunicar sabores. O 
escritor escreve para que o leitor tenha o prazer da leitura. 

          

        É importante observar justamente a ideia de leitura literária infantil 

massificada pelo sistema educacional, e na maioria das vezes absorvida pelas 

escolas por intermédio dos programas de incentivo à leitura. Chama a atenção 

constatar que mesmo quando os programas relacionados à formação de 
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leitores estão intencionalmente a serviço do aluno e da promoção da leitura 

através da literatura, eles não conseguem sucesso e atingem apenas uma 

ação assistencialista. Tais programas constituem um tipo de prática que, 

inclusive quando produzem resultados positivos quanto à qualidade e até com 

relação à existência do material literário que chega à escola (e quanto ao nível 

de assimilação da leitura e das práticas ali realizadas), ainda não consegue ser 

eficaz. Essa realidade talvez se explique pelo fato de que tais programas de 

promoção da leitura na escola não alcançam a difícil posição de se 

adicionarem a experiências já existentes e, principalmente, pela falta de 

subsídios na formação inicial e continuada na qual o professor do espaço 

escolar público geralmente está inserido. 

        Falamos, portanto, de uma dinâmica intencional e cheia de artefatos 

estabelecida pelas políticas públicas para a educação e para a cultura que 

veem na escola, pela sua própria natureza, um dispositivo apropriado para 

moldar significados sociais, sendo estruturados nos jogos de poder através da 

leitura, ou seja, o que se lê e com quais objetivos. Como nos indica Perrotti 

(1990, p.15), é possível considerar que, 

 

do ponto de vista da circulação, assistimos a um aumento crescente do 
interesse da escola pela promoção de textos infanto-juvenis, ainda que 
esse aumento venha quase sempre impregnado de preocupações 
utilitaristas que facilitam a redução da leitura a mero exercício didático 
de transferência de informação. Mas, apesar desse pragmatismo 
exacerbado, a escola vem tentando cumprir como pode o papel a ela 
reservado de canal privilegiado de escoamento da melhor e da pior 
produção literária concebida para crianças e jovens. Sem uma infra- 
estrutura cultural capaz de facilitar a circulação do patrimônio literário, o 
país acabou polarizando a difusão do livro infanto-juvenil ao redor dela, 
entregando-lhe o papel de não apenas iniciar crianças nas letras, mas 
principalmente de mantê-las fiéis a elas, de transformá-las em leitores 
interessados e permanentes.     
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        Então, para que a escola proporcione aos pequenos uma formação cidadã 

capaz de expandir o seu modo de pensar o mundo e de assegurar a todos a 

formação cultural e científica para a vida, faz-se necessário que o educador, 

juntamente com toda a equipe escolar, invista em atividades que auxiliem na 

conscientização, enfim, na formação leitora de seus alunos. Nesse sentido, é 

importante oferecer-lhes meios para pesquisa e reflexão de sua existência 

diante da sociedade e ainda como sujeitos capazes de adquirir uma visão mais 

crítica e emancipadora da realidade em que se inserem.  

        Sobre a necessidade de repensar a leitura na escola, Yunes (1995, p.187) 

explica: 

ler para quê? Para as provas? Para o vestibular? Para o concurso? Ler 
para viver. Ler a vida. Ler para ampliar as perspectivas, para associar 
ideias, para reinventar o mundo, a partir da condição pessoal. De nada 
adianta “passar de ano”, obter um certificado, se não há mudança 
qualitativa de vida. Sem dúvida, a leitura por si só não resolve os 
problemas sociais e/ou individuais, mas ter opções, compreender as 
situações é menos amargo que ser levado, sem domínio ao que se 
passa em torno.  

          

        Essa breve trajetória histórica da leitura literária exposta aqui pretende 

teorizar e questionar qual a verdadeira função da leitura e da literatura em 

nossas escolas. É urgente pensarmos que tipos de leitores estamos formando 

e quais devemos e queremos formar. Porém, para introduzir tais modificações 

perante a concepção do processo leitor, verifica-se aqui a necessidade de 

mudanças diante da iniciação da formação leitora nos espaços escolares 

públicos.  

       No chão da escola, é papel fundamental do professor e dos demais 

mediadores de leitura dar sentido ao ato de ler, considerando as crianças como 
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sujeitos ativos, criadores de sentidos e capazes de experimentar contextos 

escolares vinculados à realidade, proporcionando aos alunos distintas 

possibilidades de atuação no mundo em que vivem. Assim, pensamos e 

defendemos aqui o professor como alguém que é, ele próprio, conforme 

descreve Silva, Vera (2009, p.34), “um leitor que forma leitores”. 
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        2 – Reflexões em torno da leitura   

        Às vezes as oportunidades de leitura literária nos espaços escolares 

públicos não aparecem. Leituras que provoquem o imaginário, que possibilitem 

novos conhecimentos nas crianças, experiências criadoras e que sejam leituras 

para a vida. Para defender tal ideia, faz-se necessário refletir sobre o que é 

leitura e, por oposição, aqui, o que seria uma leitura para todos.           

        

       2.1 Definindo o que é leitura e reconhecendo determinados tipos de 

leitura 

        Entendemos aqui que o ato de ler está diretamente ligado ao poder do 

conhecimento, ou melhor, sempre esteve. No que se refere ao Brasil, cabe 

destacar que tanto no início da colonização da então chamada Nova Terra, 

com o poderio da Igreja Católica e o então monopólio do ensino, bem como, 

atualmente, com as divisões das classes sociais, com os saberes socializados 

segregadamente por cada organização social, o domínio da escrita e da leitura 

tem sido determinante na vida do homem. Estamos convencidos de que o uso 

do texto literário possibilita experiências de leitura que criam no sujeito a 

capacidade de pensar o universo de signos, que necessita ser interpretado, 

pois está cheio de intencionalidades.   

        A escola que no passado recebia apenas uma pequena parte da 

população que era preparada para essa etapa da vida, hoje, desatualizada no 

que se refere ao ensino da língua, encontra-se aberta para todos. Geraldi 

(2004, p.43) coloca que “a democratização da escola, ainda que falsa, trouxe 

em seu bojo outra clientela e com ela diferenças dialetais bastante acentuadas. 
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De repente, não damos aulas só para aqueles que pertencem a nosso grupo 

social”. Para tal concepção já é suficiente sinalizar que estar na escola não 

significa necessariamente a democratização dos saberes ali presentes. Então, 

pensando na mediação da leitura na escola, o professor necessita entender 

que saber ler difere de saber decifrar. E mais, que no espaço público de 

educação, compete a ele quase que solitariamente diminuir a distância entre o 

livro, os alunos e a materialização do ato de ler. 

        Consideremos então a definição da palavra “ler” segundo o Dicionário 

Aurélio: 

 

ler. v.t.d.1. Percorrer com a vista (o que está escrito), preferindo ou não 
as palavras, mas conhecendo-as. 2. Ver e estudar (coisa escrita). 3. 
Decifrar e interpretar o sentido de. 4. Perceber. 5. Adivinhar. 6.Tec. 
Captar signos ou sinais registrados em (um suporte) para recuperar as 
informações por eles codificadas. [...]  

         

        Assim, a referida definição indica uma familiaridade com o que temos 

acompanhado nos objetivos traçados pelo sistema escolar a respeito das 

avaliações sobre os aproveitamentos, conhecimentos e habilidades leitoras dos 

alunos das escolas públicas. Lamentavelmente, inúmeros espaços escolares 

privilegiam práticas pedagógicas de leitura que se significam apenas no direito 

do sujeito decifrar o código escrito. No que se refere ao papel do professor 

como agente de transformação da aprendizagem da leitura, Leite (apud 

Geraldi, 2004, p.24) tem enfatizado que: 
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Na medida em que a escola concebe o ensino da língua como simples      
sistema de normas, conjunto de regras gramaticais, visando à produção 
correta do enunciado comunicativo culto, lança mão de uma concepção 
de linguagem como máscara do pensamento que é preciso moldar, 
domar para, policiando-a, dominá-la, fugindo ao risco permanente de 
subversão criativa, ao risco do predicar como ato de invenção e 
liberdade.   

       

        O que parece essencial na prática é a correção dessa concepção do 

ensino da língua, principalmente por parte do educador que pretende formar 

leitores, mas que não privilegia a cultura letrada de forma a despertar o 

interesse dos alunos para a leitura extraescolar. Sendo assim, a preocupação 

maior deste trabalho ao defender o que entendemos sobre experiências 

leitoras na sala de aula é tentar indicar outras possibilidades, não antagônicas, 

que superam a perspectiva tradicional de leitura que consiste apenas em 

decifrar sílabas, decorar palavras, decodificar, desenvolver fluência na leitura 

através da memorização, entre outras competências simplificadamente 

associadas ao ato de ler.  

        Contudo, é também na escola que as mediações favoráveis a respeito da 

leitura precisam ser cada vez mais qualificadas e garantidas. O professor 

precisa de um olhar atento para os interesses, os materiais e as vivências das 

crianças. Os professores necessitam, também, descobrir que os livros de 

literatura infantil têm na escola um espaço ideal para garantir a atenção de 

seus leitores, que poderão aprender que “ler significa descortinar, mudar de 

horizontes, interagir com o real, interpretá-lo, compreendê-lo e decidir sobre ele 

(Yunes, 1995, p.186)”.  

        Com relação às habilidades requeridas pela leitura, Freire (2011, p.19-20) 

afirma que esta envolve 
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compreensão crítica do ato de ler, que 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 compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre 
o texto e o contexto. 

       

        Nessa lógica, para o aluno tornar-se um leitor crítico através da sua 

formação escolar, a instituição pública de ensino necessita assumir as diversas 

funções designadas ao ato de ler.  

        Mas qual tipo de leitura a escola privilegia, ou ainda, quais formas de 

leitura é necessário atingir para a formação de alunos leitores críticos e 

reflexivos? Podemos dizer que a diferença essencial entre leitura da palavra e 

leitura de mundo não é o que ambas significam, nem sua menor ou maior 

eficácia, mas o jeito pelo qual o sujeito se apropria destas. Ainda segundo 

Freire (idem), vimos que uma complementa a outra, mas que a leitura do 

mundo se antecipa à leitura da palavra, em um processo contínuo, de soma, 

entre conhecimento de mundo, palavra e leitor.   

       Quando defendemos tais formas de entender a leitura como um caminho a 

ser seguido, deixamos claro que a realidade das experiências de leitura nas 

escolas públicas ainda está longe de alcançar esse processo. Explicitamos 

ainda que esse tipo de trabalho com a leitura depende essencialmente do foco 

do professor diante de si mesmo, do processo de ensino-aprendizagem que ele 

almeja alcançar e das particularidades de cada criança envolvida.  

       Assim, é fundamental o papel da educação em relação à formação do 

sujeito pensante. Acreditamos que é imprescindível que os educadores 

estimulem a leitura de forma autônoma nas salas de aula, porque estamos 
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diante de uma realidade que estende ao fracasso com relação à formação do 

sujeito leitor crítico, de professores que não contemplam em seu cotidiano 

escolar o gosto pelo livro literário, e ainda perante famílias que não têm acesso 

a esse objeto. Nos casos em que o acesso ao mundo letrado ocorre, esse 

contato é restrito, limitando-se a determinados gêneros, por diversos motivos.  

       Ao apontar a necessidade de alteração na forma de se pensar o processo 

leitor no qual o aluno está inserido ao realizar cotidianamente as atividades 

pedagógicas propostas pelo professor, salientamos  a importância de repensar 

as práticas leitoras socializadas, pois estas podem ser decisivas na 

contribuição para a estabilização das desigualdades sociais entre os sujeitos. 

Diante disso, afirma Yunes (1995, p.190-191): 

 

O problema transborda da escola para a sociedade, onde a prática da 
leitura é automatizada, limitando-se a letreiros, alguns avisos - 
ignorados imperceptível ou deliberadamente - e, na rotina, passa sem 
ter maiores efeitos sobre a vida cotidiana. A leitura, que rasgaria 
horizontes, permitiria o sobrevôo das circunstâncias e colocaria a 
informação a serviço da vida pessoal e social, se embota com o 
pragmatismo dos “deciframentos”, onde a relação do leitor com o 
mundo se esteriliza (...). 

Num mundo que restringiu a prática da oralidade à passividade dos   
ouvintes/telespectadores, que se contentou com garranchos de uma 
assinatura como sinal de alfabetização; que transformou a comunicação 
em controle ideológico de massas e traz na telemática a falácia da 
democratização dos serviços de primeiro mundo para a plebe; neste 
mundo, o conceito de leitura precisa ser revisto, assim como suas 
práticas de iniciação e de reabsorção, pois assombra já aos países 
industrializados e de população alfabetizada os estragos que esta 
ausência vem causando à minada prosperidade econômica. 

O que seria preciso reconsiderar, reler neste percurso das práticas 
leitoras, para instaurar novas percepções do ato de ler e readmitir neste 
exercício algo substantivo que interaja com o leitor potencial e promova 
a qualidade da vida social?  
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        Pensamos que um educador comprometido com a leitura na escola deve 

proporcionar experiências ricas envolvendo situações de leitura e escrita, 

beneficiando principalmente aqueles alunos que não tiveram contato com 

essas experiências no meio social em que estão inseridos. É de acordo com 

tais atitudes perante o ato de ler que um professor democratizador do saber 

precisa contemplar a leitura em sua sala de aula. Assim, um conceito de leitura, 

adequadamente descrito por vários autores e que abarca as ideias antes 

mencionadas, encontra-se denominado por leitura crítica, a qual fundamenta a 

ideia de leitura defendida neste trabalho. Segundo Vera Maria Tieztmann 

(2009), leitura crítica é a que incorpora a leitura da palavra à leitura de mundo. 

Como o próprio nome sugere, esse tipo de leitura defende um posicionamento 

questionador por parte do aluno e este ainda deverá ter algum conhecimento 

prévio para entender certas referências citadas no texto lido. Como afirma a 

autora (idem, p.34),  

 

para ser capaz de fazer tal leitura, é preciso estar com todo o 
conhecimento – a bagagem cultural – a postos, estar com a mente 
alerta e ser capaz de relacionar, confrontar, chegar a sínteses e 
conclusões. Ser um leitor crítico não é resultado de dom, mas de 
aprendizado. Por isso, está ao alcance de todos nós. 

       

        A questão que merece destaque, voltando ao início das nossas 

considerações nesta pesquisa, e para vida, é que de fato, torna-se 

indispensável que desde os anos iniciais as atividades que envolvam o ato de 

ler na escola sejam repletas de significações para a criança, pois é a partir 

desse processo que ela poderá criar habilidades leitoras e também o gosto 
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pela leitura autônoma ou seja gostar de ler. Cabe ressaltar, finalmente, que de 

modo geral, como afirma Faria (2013, p.77),   

 

mesmo que ainda não seja alfabetizada, considera-se que a criança 
realiza leitura quando escuta alguém ler para ela, quando repete algum 
texto que memorizou ou quando entra em contato com materiais 
impressos e faz leitura das imagens. O educador desempenha 
importante papel ao realizar leituras diversificadas para o aluno, pois a 
criança se apropria do contexto do texto por meio da leitura realizada 
por uma pessoa alfabetizada.  

 

 

        2.2 Desescolarização da leitura 

       Na sociedade contemporânea brasileira reconhece-se a existência de uma 

“crise da leitura”, que se encontra especialmente dentro da escola. Portanto, 

exemplos prontos e respostas direcionadas compreendendo a prática da leitura 

no ambiente escolar não contribuem para uma formação que mobilize e desafie 

nossas crianças diante da linguagem contida no texto, e ainda perante a sua 

situação social. 

        Desse modo, pensar numa escola que valorize a leitura para além dos 

muros escolares significa refletir sobre o que a instituição entende como leitura 

e que tipo de leitores deseja formar. Mais do que isso, é relevante que os 

educadores e todos os profissionais da área de leitura e literatura que atuam 

nos espaços públicos escolares, ressignifiquem as suas práticas metodológicas 

de leitura e escrita. 

        Frente à problemática mencionada anteriormente, Jean Foucambert 

(1994) sugere uma política de “desescolarização da leitura”. Ele defende a 

realização de leituras para além do contexto escolar, que contribuam 
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plenamente para a formação do sujeito, ultrapassando práticas recorrentes de 

professores que utilizam os textos literários somente para alcançarem o ensino 

de regras sintáticas e ortográficas. De acordo com o referido autor (idem, p.16), 

“a ideia de desescolarização da leitura é, pois, a de formação permanente do 

leitor, a ser assumida por todas as instâncias educativas”.  

       Ainda de acordo com Foucambert entendemos, que não há receitas 

prontas para se ensinar leitura, mas o autor sugere uma política de 

“leiturização” da sociedade. Que “responda às necessidades individuais e 

sociais de nosso tempo, da mesma maneira que a política de alfabetização 

satisfez as exigências dos últimos cem anos”. (idem, p.33). Sendo assim, na 

escola púbica brasileira, os gestores, a equipe pedagógica, as políticas 

públicas educacionais e, principalmente, os educadores, devem efetivar 

mudanças de postura diante do ato de ler.  

        Seguindo, assim, buscando garantir o acesso à leitura e ao gosto pela 

leitura, entendemos que deve ser considerado como uma tarefa da sociedade 

como um todo.  

        Já mencionamos aqui, a ideia de alfabetização na qual a escola tem se 

fundamentado, à qual se caracteriza por saber decifrar, e não proporciona aos 

alunos capacidades e habilidades leitoras para o letramento necessário na 

nossa sociedade urbana. Aliás, a alfabetização e a leitura na escola, apesar 

das descobertas e das discussões no cenário educacional, têm seus papéis e 

suas concretudes envolvidos num patamar não satisfatório quando pensamos 

na formação de leitores críticos na educação básica pública.  
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        Desse modo, o que está ao alcance do educador fazer, dado que cabe à 

escola fundamental, inicialmente, oferecer ao aluno tais experiências? Cagliari 

(2009, p.147)  acredita que o acesso à leitura é um direito do cidadão, 

principalmente nos primeiros anos da escola. Ele aponta que o problema em 

relação à formação de leitores dentro da escola está na concepção de leitura 

subjetiva do educador, e que a escola precisa dar maior “ênfase à leitura, 

desde a alfabetização”.   

        Acreditamos que o educador pode planejar e socializar em sala de aula 

diferentes momentos de leitura com seus alunos, favorecendo especialmente 

aqueles que não têm nem tiveram a oportunidade de viver essas experiências 

em seu meio familiar, já que grande parte das crianças das camadas populares 

são desprovidas de condições econômicas familiares que lhes permitiriam ter 

acesso ao livro. Então, cabe à escola possibilitar esse acesso. Segundo 

Bourdieu (apud Nogueira; Nogueira, 2002,  p.21), 

 

as referências culturais, os conhecimentos considerados legítimos 
(cultos, apropriados) e o domínio maior ou menor da língua culta, 
trazidos de casa por certas crianças, facilitariam o aprendizado escolar 
na medida em que funcionariam como uma ponte entre o mundo 
familiar e a cultura escolar. A educação escolar, no caso das crianças 
oriundas de meios culturalmente favorecidos, seria uma espécie de 
continuação da educação familiar, enquanto para as outras crianças 
significaria algo estranho, distante, ao mesmo tempo ameaçador.   

      

        Perante tais situações de desigualdades culturais no Brasil sabe-se que 

muitas crianças só têm acesso ao livro por meio da escola. Defendemos então 

que a escola não só deve oferecer tal acesso, como também necessita garantir 

que esse objeto cultural circule entre todos os alunos dos espaços escolares 
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públicos. Seguindo nessa linha de raciocínio, concordamos com Britto (apud 

Souza, 2009, p. 195-196), de que “é o conhecimento que promove a leitura”. 

        Desescolarizar a leitura, na escola, é desenvolver metodologias 

contextualizadas que favoreçam as relações, proporcionando às crianças a 

aproximação do livro literário e também o entendimento com fluidez do que se 

lê. Por isso, acredita-se que a convivência com obras diversas ampliará as 

possibilidades e habilidades de leitura, ativando a criatividade e enriquecendo o 

vocabulário do sujeito. 

 

 

       2.3 Leitura literária e alfabetização 

        Tornar a leitura literária parte integrante dos objetivos escolares pode ser 

um poderoso auxiliar para formar na atualidade leitores críticos e reflexivos. 

Consequentemente, para que tal avanço se delineie, como já colocado aqui, a 

escola precisa agir contra o sistema educativo, que se manifesta ora escondido 

ora explícito, como um sistema de exclusão social vigente. Assumir essa 

discussão aqui proposta é uma imprescindível tarefa do professor  no interior 

dessas relações, pois mesmo tal modelo de escola e seus métodos de 

alfabetização, sendo ultrapassados, mostram-se ativos no que se refere à 

deficiência da formação de alunos leitores. A esse respeito, defende 

Foucambert  (1994, p.29- 30):  

 

O projeto de alfabetização implantado no século passado (e por cuja            
lógica a escola ainda se pauta) visava dotar o conjunto dos 
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trabalhadores com esse mínimo que permite estabelecer uma 
comunicação oral à distância; e deixava a uma minoria a tarefa de 
adquirir, fundamentalmente por meios não-escolares, a possibilidade de 
ingressar no que a comunicação escrita tem de específico e, portanto, 
de insubstituível. Essa separação entre alfabetizados e leitores está 
sendo questionada hoje, obrigando todos os sistemas educacionais de 
todos os países a reconsiderar o ensino da leitura – ou, mais 
precisamente, a levá-lo em consideração pois, até os últimos anos, este 
não foi diretamente o seu projeto. 

      

        A aprendizagem da leitura na escola contemporânea precisa ser uma 

experiência que ultrapasse o domínio do código escrito. Principalmente nas 

séries iniciais, em que o objetivo do trabalho pedagógico é alfabetizar os 

alunos, essas experiências não podem ser reduzidas a um conjunto de 

técnicas compreensíveis.  

       Com base nas atuais orientações teóricas sobre o desenvolvimento da 

escrita e da leitura nas crianças, é inegável que o Brasil precisa adotar de fato, 

na escola básica, uma prática de alfabetização compatível com as ideias 

defendidas pelos teóricos que entendem o letramento, e que o ressaltam como  

um processo amplo que se inicia desde os primeiros anos de vida.  

       Nas páginas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua 

Portuguesa foi possível encontrar alguns apontamentos diante do texto literário 

na escola, mas localizamos pouco aprofundamento teórico instaurando a 

importância da leitura literária na consolidação da alfabetização. No que se 

refere à leitura e suas propostas de atividades, o documento apresenta 

variedades e explicita a importância da participação crítica do aluno. 

Referentemente ao trabalho do docente com a prática da escrita e da leitura, os 

PCNs (1997, p.54) sugerem que 
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a leitura na escola tem sido, fundamentalmente, um objeto de ensino. 
Para que possa constituir também um objeto de aprendizagem, é 
necessário que faça sentido para o aluno, isto é, a atividade de leitura 
deve responder, do seu ponto de vista, a objetivos de realização 
imediata. Como se trata de uma prática social complexa, se a escola 
pretende converter a leitura em objeto de aprendizagem deve preservar 
sua natureza e sua complexidade, sem descaracterizá- la. Isso significa 
trabalhar com a diversidade de textos e de combinação entre eles. 
Significa trabalhar com a diversidade de objetivos e modalidades que 
caracterizam a leitura, ou seja, os diferentes “para quês” – resolver um 
problema prático, informar-se, divertir-se, estudar, escrever ou revisar o 
próprio texto – e com as diferentes formas de leitura em função de 
diferentes objetivos e gêneros: ler buscando as informações relevantes, 
ou o significado implícito nas entrelinhas, ou dados para a solução de 
um problema.    

        

        Estabelecendo relações relevantes a esses argumentos podemos citar 

Faria (2013, p.32), que destaca que no mundo contemporâneo as práticas de 

alfabetização precisam ser significativas, considerando as crianças como 

sujeitos efetivos. Portanto, é possível afirmar que, atualmente, o modelo 

tradicional de alfabetização não possibilita “êxito em relação às questões 

sociais e culturais do mundo letrado”. A concepção tradicional de alfabetização 

imposta à escola desde o período de industrialização da sociedade, para 

atender às exigências do mundo do trabalho, não é mais suficiente para 

responder e formar nos sujeitos uma visão de mundo transformadora. Assim, a 

autora (idem, p.34) propõe que “para atender às novas exigências da 

sociedade grafocêntrica muitos autores têm proposto um conceito que vai além 

da habitual alfabetização, esse conceito recebeu o nome de letramento”. 

                                                           
 De acordo com Soares (2009, p.47), o termo letramento se originou da palavra inglesa literacy (litera 
palavra latina: adjetivo que caracteriza a pessoa que domina a leitura e escrita). Traduzindo para o 
português, letramento é o “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e 
exerce as práticas sociais que usam a escrita”.  
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        Para Kleiman (apud, idem, p.39), o letramento é mais abrangente que a 

alfabetização, portando são processos distintos, mas como já citado neste 

trabalho, um não pode contrapor-se ao outro. E ainda, o letramento está 

associado ao domínio de práticas sociais que estão vinculadas ao 

desenvolvimento da escrita plena na instituição escolar, da sala de aula para o 

mundo .           

         É, portanto, extremamente oportuno elaborar e colocar em ação projetos 

e atividades que instituam processos de mudanças no ambiente escolar no que 

se refere à formação de leitores, a fim de promover o fim da aceitação de 

práticas alfabetizadoras que não valorizam a criança e seus conhecimentos. 

Consideramos que tais metodologias privilegiam e expandem no âmbito 

escolar a desigualdade cultural e social, e não garantem aos alunos acesso 

aos saberes necessários para o exercício pleno da cidadania.  

       Para Bourdieu e Passeron (apud Tomaz Tadeu da Silva, 2009, p.36), é 

importante que 

 

as crianças das classes dominadas tenham uma educação que lhes 
possibilita ter - na escola - a mesma imersão duradoura na cultura 
dominante que faz parte - na família – da experiência das crianças das 
classes dominantes. Fundamentalmente, sua proposta pedagógica 
consiste em advogar uma pedagogia e um currículo que reproduzam, 
na escola, para as crianças das classes dominadas, aquelas condições 
que apenas as crianças das classes dominantes têm na família.  

 

 

        Nessa perspectiva, um fazer pedagógico que valide a leitura literária desde 

a alfabetização precisa garantir a vivência do aluno com os textos literários, o 
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que implica práticas pedagógicas que apresentem “o apoio de diferentes atores 

que compõem o ambiente escolar [...]. Ela envolve os alunos da escola, a 

administração e a supervisão escolar e os pais, transformando-os em 

interlocutores do processo” (SARAIVA; MELLO; VARELLA, apud Saraiva, 

2001, p.87).  Sendo assim, considerando a condição histórica desfavorável do 

país, transformar o Brasil em um país de leitores requer necessariamente um 

trabalho coletivo, que as mesmas autoras afirmam como tarefas delegadas “à 

escola, à família, aos órgãos públicos responsáveis pela educação e à própria 

universidade” (idem). 

        Diante do grande descompasso das desigualdades de acesso aos livros 

pela população brasileira, principalmente das oriundas das camadas populares, 

abordamos no próximo capítulo algumas ações que visam, por um lado, a 

propiciar soluções para o problema distributivo das obras literárias infantis na 

escola pública. 
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3 – Breve histórico das políticas públicas e o livro literário nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental 

        Implementado em 2006, o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL)  é 

uma ação conduzida pelo governo brasileiro, que tem por finalidade principal  

 

[...] assegurar e democratizar o acesso à leitura, ao livro, à literatura e     
às bibliotecas a toda a sociedade, com base na compreensão de que a 
leitura e a escrita são instrumentos indispensáveis para que o ser 
humano possa desenvolver plenamente suas capacidades, seja 
individual ou coletivamente. Há a convicção de que somente assim é 
possível que, na sociedade da informação e do conhecimento, se 
exerçam de maneira integral seus direitos, [que se] participe 
efetivamente dessa sociedade, melhore, em amplo sentido, seu nível 
educativo e cultural, fortaleçam os valores democráticos, sejam 
criativos, conheçam outras culturas, valores e modos de pensar de 
outras pessoas e tenha acesso às formas mais verticais do 
conhecimento” (BRASIL, 2014, p.23).  

        

        Segundo o material apresentado, com a recente organização e revisão do 

plano (no ano de 2014), o PNLL apresenta 22 linhas de ação que devem ser 

alcançadas, a curto, médio e longo prazos. E dispõe de quatro eixos 

estratégicos, sendo tais eixos:  

 

democratização do acesso; fomento à leitura e à formação de 
mediadores; valorização institucional da leitura e o incremento de seu 
valor simbólico; desenvolvimento da economia do livro como estímulo à 
produção intelectual e ao desenvolvimento nacional (2014, p.27).  

       

        Ao analisarmos um fragmento da primeira versão do PNLL, encontrado 

nas reflexões diante das políticas públicas que envolvem o livro no artigo das 
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autoras Corsino, Pimentel e Fernandes (2011, p.63), destacamos que tal plano 

se fundamenta como: 

 

uma Política de Estado de natureza abrangente que possa nortear e    
garantir uma organicidade a políticas, programas, projetos e ações 
continuadas no âmbito dos ministérios - em particular o da Cultura e da 
Educação-, governos estaduais e municipais, empresas públicas e 
privadas, organizações da sociedade, de voluntários em geral, 
buscando evitar o caráter por demais assistemático, fragmentário e 
pulverizado com que se têm implementado essas iniciativas em nosso 
país, desde, pelo menos, o início do século XIX. 

       

        Então, consideramos importante estabelecer um paralelo com a versão 

atual, na qual representantes de várias instâncias que compõem o PNLL 

assinalam  que 

 

para assegurar a leitura como um direito social básico, pressuposto      
para o pleno exercício da cidadania, a plenária da III Conferência 
Nacional da Cultura cobra aos Ministérios da Cultura e da Educação o 
envio do projeto de lei que institui o Plano Nacional do Livro e Leitura – 
PNLL para aprovação e sanção presidencial. A institucionalização  do 
PNLL, como política pública de Estado, na forma de lei, garante a 
democratização do acesso ao livro; a criação e difusão da literatura; o 
fomento da produção e circulação da bibliodiversidade brasileira, com 
vistas à formação de uma nação de leitores (BRASIL, 2014, p.5).      

        

        Essas definições citadas anteriormente sobre o PNLL tornam-se 

relevantes para percebemos que ainda é um desafio para o Estado, mesmo 

que este descentralize suas obrigações,  transformar o país em uma nação de 

leitores.  
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        No ano de 2011, realizou-se a edição do Decreto N° 7.559, de 01/09/11, 

que determina os objetivos do PNLL perante os quatro eixos já referidos aqui, 

para a fomentação da leitura no Brasil, tornando públicas para a população 

brasileira as ações que norteiam o plano. Mas esse decreto não se caracteriza 

na prática como uma lei federal. Cabe apontar também que, no documento 

analisado, as medidas explicitadas se materializam em programas nacionais 

diversos que pretendem ampliar o acesso ao livro na sociedade. O que se 

verificou no próprio plano foi a necessidade de objetividade para que tais ações 

ali registradas sejam concretas, a ponto de reverterem os quadros atuais das 

políticas públicas para o livro literário na sociedade e, principalmente, na escola 

pública.  

        Por razão da importância do acesso da população à leitura no Brasil, as 

discussões em consequência do baixo nível de leitores no país têm se 

intensificado cada vez mais para o monitoramento desse problema, seja por 

órgãos governamentais ou não governamentais brasileiros, quanto por 

organizações e programas internacionais, conforme podemos encontrar nos 

dados do Pisa  (Programa Internacional de Avaliação de Alunos):                 

 

em 2012 o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou   
em relação a 2009, o Brasil somou 410 pontos em leitura, dois a menos 
do que a sua pontuação na última avaliação e 86 pontos abaixo da 
média dos países da OCDE (Organização para Cooperação  e 
Desenvolvimento Econômico). Com isso o país ficou com a 55ª posição 
do ranking de leitura, abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e 
Tailândia. Segundo o relatório da OCDE, o processo do Brasil em incluir 
alunos na rede de ensino altera negativamente os resultados do 
desempenho dos estudantes. Em 2003, 65% dos jovens de 15 anos 
estavam na escola. Em 2012, a taxa passou para 78% (...) 

Pelos dados do último Pisa, quase a metade (49,2%) dos estudantes 
brasileiros sabem apenas o básico em leitura, como reconhecer o tema 
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principal ou o objetivo do autor de textos sobre temas familiares a ele, e 
fazer uma conexão simples entre as informações em um texto e o 
conhecimento do cotidiano. Esse é o nível 2 de desempenho na 
avaliação que tem o nível 6 como teto, considerado “abaixo da linha de 
base da proficiência”. Apenas um em cada 200 alunos alcançou 
proficiência de nível 5 e consegue, por exemplo, compreender textos 
com formato e conteúdo que eles não conhecem, ou analisar textos em 
detalhe (PNLL, idem, p.10). 

        

        Com esses elementos, e outros que não estão contemplados aqui mas 

que representam fontes importantes para análise e discussão de como 

caminha a educação básica no país, pode-se afirmar que existe no Brasil uma 

política  educacional e também cultural, muito embora seus termos não estejam 

compatíveis com suas ações.  

        Transformar o Brasil em um país de leitores não é tarefa fácil, e acerca 

desse apontamento citamos aqui um programa de incentivo à leitura que 

abrange a Educação Básica pública brasileira. Nesse programa são 

contempladas todas as escolas cadastradas no censo escolar, o qual é 

efetivado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). De acordo com a quantidade de alunos 

de cada escola, esta poderá receber até 100 títulos de livros.  

        É importante destacar que o Programa Nacional Biblioteca na Escola 

(PNBE) tem por finalidade oferecer às escolas públicas recursos como livros 

literários, e  o seu objetivo é “promover acesso à cultura e o incentivo à leitura 

nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de 

literatura, de pesquisa e de referência” (BRASIL, Secretaria de Educação, 

2012, p.17).  
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        Segundo exposto no endereço do PNBE on line, cabe ao Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Educacional (FNDE), em parceria com o MEC (Ministério 

da Educação) e outras secretarias, articular esse programa, que se efetiva no 

seguinte formato 

 

nos anos pares são distribuídos livros para as escolas de Educação 
Infantil (creche e pré- escola), anos iniciais do Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos. Já nos anos ímpares a distribuição 
ocorre para as escolas dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio ( FNDE BRASIL, 2015). 

        

        Portanto, com tais apontamentos sobre o PNLL e o PNBE, aludimos 

brevemente à fundamentação e ao arranjo dessas ações públicas no âmbito do 

incentivo à formação de leitores na escola. Fizemos referência aqui, então, a 

um dos nossos principais interesses nesta pesquisa, que era entender, do 

ponto vista do acesso das obras literárias na escola pública, se somente a sua 

oferta garante a professores e alunos contribuição para uma formação leitora.  

        Zilberman (apud Yunes, 1984, p.14) articula que quando se trata da 

formação do leitor há uma disjunção entre teoria e prática, oferta e gosto. Em 

resumo, ela ressalta que a ordem do discurso não está sendo suficiente para 

guiar as ações perante o incentivo da leitura na escola pública, e destaca: 

 

O consumidor infantil – dentro e fora da escola – adquire nova 
relevância, em virtude, de um lado, do papel potencial que desempenha 
no mercado; e, de outro, em consequência das preocupações de que é 
investido, uma vez que desencadeia um elenco de medidas visando à 
sua sadia formação intelectual e cognitiva. É dentro deste quadro que 
avulta o paradoxo: pois, elevando-se quantitativamente o público leitor, 
e em especial o infantil, verifica-se ao mesmo tempo sua evasão, isto é, 
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a diminuição paulatina de sua convivência com o livro. De modo que, se 
a crise existe, ela ocorre sob o signo de uma contradição – entre a 
multiplicação dos prováveis compradores e das ofertas literárias e a 
recusa da criança e do jovem em converterem-se neste leitor assíduo e 
consequente. É esta circunstância que detona um rol de providências, 
de caráter urgente, visando à valorização do livro, embora isto não 
impeça que tais medidas sejam, simultaneamente, impulsionadoras de 
um maior consumo. Em vista disto, a ação pedagógica reparadora 
ameaça transformar-se em agente de incremento do mercado, 
desmentindo, neste momento em outro nível, sua natureza 
desinteressada, neutra ou emancipadora.    

          

        Segundo a autora, a força dessa afirmação do ponto de vista democrático, 

neutraliza de certo modo o investimento que tem sido feito no sentido de 

expandir o acesso ao livro dentro da escola. Nessa posição, para superar tal 

contradição consumista engajada nas políticas públicas referentes à leitura no 

país, é preciso ultrapassar, por parte do governo, a ideia de que bastam 

apenas intervenções pontuais de distribuição para solucionar um problema 

cultural histórico e contemporâneo.  Ainda de acordo com Zilberman (idem, 

p.17), 

 

[...] discutir a formação do leitor infantil não significa apenas a 
verificação de uma crise de leitura, decorrente da evasão dos leitores. O 
tema envolve, acima de tudo, uma tomada de posição relativamente ao 
sentido que tem o ato de ler, o que determina uma valorização especial 
dada à literatura, como objeto no qual se deposita a ação da leitura, 
delegando significação a esta.  

        

        Sendo assim, não nos cabe aqui criticar os professores, os sistemas de 

ensino, as políticas educacionais e até mesmo a formação superior, mas, sim, 

pontuar e propor teoricamente ações que expressem a importância da leitura 

literária, especial e concretamente na alfabetização de nossos alunos.  
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        É inegável que há um desajuste coletivo diante das práticas 

alfabetizadoras nas nossas escolas públicas. E, embora seja evidente a alusão 

de superação de concepções descontextualizadas, nas quais o aluno, a 

linguagem e a inserção social não são consideradas, a escola do século XXI 

parece não avançar, e se ontem prevalecia a evasão escolar, hoje predominam 

as variadas dificuldades no ensino/aprendizagem da leitura. Outros fatores, 

como a precariedade das bibliotecas escolares e públicas, e a deficiência na 

formação literária, de mediadores e até mesmo dos professores 

alfabetizadores, ilustram o cenário da educação no país. 
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       4 - A formação do professor e a sua relação com a leitura  

        Ao defendermos aqui a literatura no processo de alfabetização de nossos 

alunos, tornou-se inevitável pensarmos também nos saberes de quem a 

promove. Daí a complexidade e as discussões em torno da formação de 

professores, de quais estratégias esses profissionais podem adotar para 

despertar o interesse do aluno pela leitura. Para tanto, como deve ser a atitude 

do professor promotor de leitura? 

        É fácil reconhecermos que a experiência teórica apreendida pelos  

docentes não tem assegurado a capacidade de articulação com as inúmeras 

diferenças referentes ao processo de mediação da leitura em sala de aula. 

Nesse contexto, é necessário que o professor reflita sobre a sua prática e 

construa a partir dela novos saberes, novas experiências. Segundo Schon 

(apud CAMPOS e PESSOA, 2009, p.200), “um profissional reflexivo estará 

pensando no que faz”. Para as autoras, citando Freire (idem, p.204)  

 

a prática docente crítica envolve um movimento dinâmico, dialético, 
entre o fazer e o pensar sobre o fazer porque os sujeitos envolvidos 
nesta prática são epistemologicamente curiosos e por estarem 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem é que se pode 
melhorar a próxima prática. 

      

        Fica clara, quando nos referimos ao trabalho desse profissional da 

educação, a importância da formação continuada. Seria, portanto, 

imprescindível para o educador buscar embasamentos teóricos para a sua 

realidade. Sabemos que muitas vezes é uma tarefa árdua e que também 

depende de outros mecanismos, como tempo, família, situação econômica, 
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cultura, motivação, entre outros o quê ultrapassam a vontade do professor. 

Esse movimento que o educador faz em relação a experimentar novas 

experiências, ou seja, ao construir e legitimar seus próprios saberes, para 

reorganizar o seu fazer diário, torna-se um processo de avanço para a 

construção de um professor reflexivo e comprometido com a formação do seu 

aluno. Nesse sentido, apontam as mesmas autoras, ressaltando o valor do 

docente ser pesquisador e referindo-se mais uma vez a Freire (idem, p.204), 

“não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”.  

         Sabemos que o problema na formação inicial e na formação continuada 

dos docentes não é um fato isolado envolvendo a formação dos alunos leitores 

e as práticas leitoras na escola. Porém, destacamos aqui que só o professor 

pode recriar a sua prática, remanejando as suas leituras, como leitores e 

autores de suas próprias experiências.  

        Apresentamos como ponto de partida deste capítulo a seguinte questão: 

“o professor que pretende formar leitores é ele próprio leitor?”. Percebemos, 

como afirma Batista (apud Carvalho, 2014, p.76), que os educadores não têm o 

conhecimento prévio dos livros que trabalham em sala de aula, e que na 

maioria das vezes visam somente à habilidade de leitura, didatizando os livros 

literários, como se fossem conteúdos a serem ensinados. Como disse Carvalho 

(idem, p.76), “repetem sua própria experiência de formação de ‘leitores 

escolares’”, consolidando na escola a leitura literária como uma leitura 

pedagógica.  

        Há um despreparo de nossos docentes e, principalmente, há falta de 

acesso e de consciência por parte desses sobre o papel humanizador da leitura 
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literária. Esses aspectos não têm privilegiado a difusão do livro na escola e 

nem na vida de nossos professores e alunos. A atitude desse profissional no 

que se refere à disseminação da leitura significativa na escola precisa ser 

eficaz e fortalecida sucessivamente, através do contato diário com os variados 

suportes de comunicação e, principalmente, com o livro literário. Acreditando 

nessa proposta, Carvalho (idem, p.49) exemplifica que 

 

para aprender a ler é preciso conhecer as letras e os sons que 
representam, mas é também fundamental buscar o sentido, 
compreender o que está escrito. Os textos podem ser úteis para enfocar 
estas duas facetas da aprendizagem: a alfabetização e o letramento.  

        

         Cunha (1994, p.49) afirmou a necessidade de professores e bibliotecários 

conhecerem as obras literárias e de “atualizar- se com relação a publicações”. 

Ela ainda definiu que para a atuação efetiva do educador “(...) o livro é um dos 

mais importantes instrumentos de trabalho, e não usá-lo ou desconhecê-lo é 

tão pouco profissional quanto seria a falta de instrumentos de consulta para o 

médico”. 

       Apreendemos, assim, que para ensinar a ler o educador precisa dar 

condições para o educando estabelecer relações com a prática leitora a partir 

do manuseio do livro, experimentando, imaginando, brincando, ressignificando, 

confrontando, conhecendo seus usos e suas funções. Pois só se aprende a ler, 

lendo. Nesse sentido, Foucambert (1994, p.31) menciona que: 
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Para aprender a ler, enfim, é preciso estar envolvido pelos escritos os 
mais variados, encontrá-los, ser testemunha de e associar-se à 
utilização que os outros fazem deles – quer se trate dos textos da 
escola, do ambiente, da imprensa, dos documentários, das obras de 
ficção. Ou seja, é impossível tornar-se leitor sem essa contínua 
interação com um lugar onde as razões para ler são intensamente 
vividas – mas é possível ser alfabetizado sem isso...   

        

        O uso do livro literário e a promoção da leitura na escola precisam ser 

experiências prazerosas. Cunha (1994, p.50) salienta que no início da vida a 

criança “vê o livro como um brinquedo”. Coerentemente, aprender a ler pode 

ser uma grande brincadeira, se o professor compreender que é possível 

promover a leitura literária através do brincar. Corsino (2012, p.62) aponta que 

mesmo que o aprendizado não esteja “explicitado na superfície do texto”, uma 

prática criadora e criativa que envolve a imaginação, e se distingue do uso da 

razão, “é a possibilidade de pensar, de se pensar e de continuar o texto 

imaginando”. Assim, defendemos que é preciso permitir ao aluno tecer novos 

conhecimentos, novas vivências, novos sonhos que favoreçam a construção de 

sua autonomia como leitor. 

        Perrotti (1990, p.18), ao investigar a crise da leitura, salientou a 

importância da busca pelo educador de novos referenciais teóricos envolvendo 

a temática da leitura na escola. Para que esse material possibilite orientar 

criticamente a sua prática de sala de aula como professor e também como 

leitor, e não simplesmente como um ouvinte passivo, tal posicionamento exige 

dos educadores comprometimento e vontade de estudar para então adquirirem 

ampliações em suas leituras e maiores possibilidades de aprimoramento em 

suas práticas diárias. 
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       Considerações finais 

        As políticas públicas para leitura no país e a escola pública deveriam 

garantir, como uma de suas funções fundamentais, a formação de sujeitos 

leitores independentes. Assim, este estudo entende que na escola, desde os 

anos iniciais, cabe principalmente ao professor no espaço da sala de aula ter 

consciência da importância de desenvolver hábitos e estratégias de mediação 

da leitura, para desempenhar o seu papel de promotor nesse processo.  

        É imprescindível, também, que a instituição escolar cumpra a sua função, 

favorecendo o contato das crianças com os livros e o acesso à literatura, bem 

como estimulando atividades em que os alunos possam agir como 

protagonistas do processo leitor. 

        Neste sentido, Carvalho (2014, p.67) afirma que  

 

a formação de leitores em grande escala, via escola, só ocorrerá se 
houver uma política de leitura, traduzida na adequada formação de 
professores-leitores, na oferta abundante de bons e variados materiais 
escritos, e na instalação de bibliotecas e salas de leitura bem 
equipadas, dinamizadas por bibliotecários. 

        

        Afinal, como já foi citado neste trabalho monográfico, sabemos que muitas 

crianças só têm acesso ao livro por meio da escola, o que caracteriza uma 

profunda necessidade da intervenção do professor e da escola, para legitimar a 

importância da leitura para vida e dar fim a sua escolarização. Sendo assim, os 

profissionais da área da leitura e literatura precisam elucidar que tipo de leitor 

se pretende formar, e permanecerem atentos para os objetivos, a qualidade 
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dos suportes e as estratégias socializadas. Para tanto, Faria (2013, p.44) 

defende que 

 

quanto mais o educando tem oportunidade de ler e interpretar textos 
que circulam na sociedade, terá melhor oportunidade de assimilar as 
informações, adquirir consciência da diversidade textual e aprender 
linguagem; saber se posicionar diante das diferentes circunstâncias 
sociais e compreender que ao realizar leituras e interpretações, além de 
atribuir sentido individual, também deverá considerar as condições 
sociais, culturais e históricas do momento em que foi produzido 
determinado texto e, principalmente, irá aprender a produzir textos de 
acordo com cada situação e contexto comunicativo e, assim, ampliar 
seu letramento. 

        

        Há inúmeras formas para o aluno tornar-se um sujeito ativo no processo 

de sua formação como leitor autônomo e crítico, e inicialmente isso pode 

começar pelo incentivo do seu professor. Entretanto, embora não duvidemos 

da importância dessa mediação, acreditamos também que para alcançar os 

objetivos apontados há a necessidade do envolvimento efetivo da família e da 

implementação de políticas públicas que assegurem ao educando o direito à 

leitura literária no país, principalmente nos anos escolares. Da escola para a 

vida. 

        Acreditamos na leitura literária como caminho possível de construção do 

sujeito crítico e, no que se refere ao educador, em um trabalho constante, 

motivador, significativo e imprescindível com as histórias infantis na escola. 

Assim fazendo, os professores estarão em posições melhores para estimular 

os alunos a adotarem estratégias críticas futuras, que só serão apreendidas 

essencialmente por meio do contato com um ambiente letrado.  
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        Procuramos desenvolver nesta pesquisa qual seria o papel da literatura na 

escola, como um caminho possível para a construção de uma postura crítica, 

por parte dos alunos, de leitura não apenas da palavra, mas também do 

mundo, no sentido freireano, considerando-se portanto, nessa perspectiva, um 

movimento para além da leitura como um simples ato de decifração.  

       Defendemos, finalmente, a necessidade do estímulo inicial à leitura literária 

nos primeiros anos da escola fundamental, para que os alunos percebam a 

leitura como uma atividade social fundamental. E para que eles descubram o 

prazer de ler, educando-se e desenvolvendo o olhar ao realizarem 

cotidianamente, ao longo dos anos, inúmeras leituras e releituras de diferentes 

e variados textos literários. 

        É pensando na formação desse leitor literário capaz de transformar o 

mundo, que questionamos nessa pesquisa qual é o lugar da palavra , da 

poesia, do conto, do livro, do sonho enfim da imaginação, nas experiências de 

leitura nos anos iniciais na escola pública. 
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