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     “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê.” 
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 RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo principal mostrar algumas considerações acerca de 

espaços formais e informais destinados a leitores infantis de Fortaleza, através da Literatura 

Infantil. A finalidade é verificar a importância desses espaços para a formação do futuro 

leitor. Foi realizado um estudo teórico sobre Literatura Infantil, no contexto geral e brasileiro. 

Do mesmo modo, abordou-se a aprendizagem da leitura, tendo sido focalizadas a leitura e 

suas práticas. Realizou- se observações e entrevistas informais. Os locais observados foram a 

Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, a biblioteca da Praça Luiza Távora, uma 

livraria e a Escola Núcleo de Desenvolvimento da Criança (NDC). A Biblioteca Menezes 

Pimentel é um espaço formal, criado há anos, com o intuito de receber leitores, porém a 

frequência, principalmente de crianças, se tornou algo questionador. Apesar de estar 

vinculada a um espaço de lazer, o Centro Cultural Dragão do Mar, ainda não se mostre muito 

acessível e é  pouco atraente para as crianças, enquanto a biblioteca da Praça surpreendeu com 

o grande movimento de crianças. Ela está inserida em um espaço de lazer, onde existe uma 

larga extensão para as crianças brincarem com a família e, pelo fato de estar situada em um 

vagão de trem, faz com que as crianças se achem atraídas e curiosas. A livraria observada, 

situada em um grande shopping, também fez se compreender a respeito do espaço de lazer e 

de consumo, de as crianças aproveitarem para folhear livros no locus infantil. A escola fez 

com que se refletisse a importância do contato com a sala de leitura, onde ela pode formar a 

sua identidade leitora. Concluiu-se que os espaços são diferentemente frequentados, variando 

de acordo com o local em que ele está inserido. É preciso ampliar a quantidade desses espaços 

na cidade e melhorar a qualidade dos então existentes, pois as crianças precisam do acesso ao 

livro. Ressaltou-se então que família e escola são essenciais para a formação do futuro leitor. 

Por meio dessas duas realidades a criança será incentivada a visitar locais que dispõem de 

livros. Somou-se a isso tudo o papel do Governo, que, melhorando a qualidade dos espaços 

públicos, criando outros e promovendo campanhas proporcionará ao nosso País futuros 

leitores. 

Palavras-chave: Práticas de leitura. Espaços de leitura. Literatura Infantil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leitura é algo encantador. Qualquer pessoa que tenha interesse em ler o pode 

fazer. Não há segredo. É só escolher um livro e adentrar o mundo da leitura!  

Esse prazer parece ter nascido em quando pequena, minha mãe contava histórias 

pra eu e meus irmãos. Não era comum receber livros novos, porém, ganhamos alguns usados, 

doados por familiares. Então, como eu ainda não lia, minhas irmãs mais velhas me contavam 

as histórias.  

Não tinha a cultura de ir a livrarias. Esse costume parecia proceder de pessoas de 

nível social mais elevado. Também não possuía o hábito de ir a bibliotecas, muito menos a 

outros espaços que pudessem oferecer algum tipo de acesso a livros de Literatura Infantil.  

Acessava, entretanto, esses livros por intermédio de minha irmã mais velha. Ela os alugava 

em uma biblioteca a que ela tinha acesso por meio do local onde ela trabalhava.  

Ainda jovem, cerca de 11 anos, fiz um passeio, por intermédio da escola pública 

onde estudava, para a Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, situada em uma zona 

turística da cidade de Fortaleza. Conhecemos o local, mas nos limitamos a ficar no espaço 

destinado a crianças, o infantil. Olhamos alguns livros selecionados, desenhamos sobre eles e 

assistimos a narração de histórias. Foi prazeroso conhecer aquele local, porém não sabia que 

poderia voltar lá quantas vezes eu quisesse. Esse espaço, porém, sempre esteve lá, talvez à 

espera de muitos leitores que não tinham conhecimento de sua existência.  

Falei um pouco sobre tudo isso, para mostrar a importância do acesso a livros de 

literatura infantil para a criança. Se a criança tiver acesso, não só na escola, mas também em 

sua casa, terá maior facilidade em adquirir o gosto pela leitura. Tudo que as cerca - família, 

escola, além da cultura e costumes onde está inserida - são fatores significativos para a prática 

da leitura em seu cotidiano.  

Atualmente, existem muitas opções de locais com acesso a livros de Literatura 

Infantil. Além da própria escola, existem as bibliotecas públicas, as livrarias, as feiras etc. É 

importante que na própria casa possa haver esse contato. A prática de conviver em locais onde 

a criança possa se achegar a livros de Literatura Infantil é um fator significante para adquirir a 

prática da leitura. 
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A responsabilidade da formação do leitor é dada quase que exclusivamente para a 

escola, mas é sabido o quanto à família e a sociedade em geral podem influenciar para o 

incentivo da leitura. 

A leitura desenvolve diversos aspectos nas crianças, como a imaginação, por 

exemplo. Então, se ela tem a oportunidade de ter o contato com o livro, mesmo antes de ser 

alfabetizada, poderá ter um melhor desenvolvimento da fala, da escrita, entre outros aspectos. 

Muitos adultos têm dificuldades em escrever e até em se comunicar. É de 

conhecimento geral o fato de que pode haver diversos motivos para tais dificuldades, porém, 

existe a ciência de que, quanto mais se lê, melhor se escreve e se acumula conhecimentos. 

Cito um exemplo: quando na Universidade, no início do curso, deparei alguns 

colegas de turma com dificuldades em escrever, eles demonstravam não ter o hábito da 

leitura, nem de escrever textos. Esse é um desafio que muitos de nós arrastamos na 

Universidade.  

Na sociedade atual, é desafiante despertar na criança o hábito da leitura. Em meio 

à Era digital, com os jogos eletrônicos, as crianças passam uma boa parte do tempo em frente 

ao computador. Muitas vezes a leitura, seja por meio de um livro de Literatura, ou outros 

portadores de textos, se torna algo sacrificante para algumas crianças. 

Despertar na criança o gosto pela leitura é ato que pode auxiliá-lo na ampliação de 

seus conhecimentos e a ter mais facilidades com a escrita. 

O escritor cearense Fabiano dos Santos fala um pouco sobre o acesso a livros de 

Literatura Infantil pela criança, quando diz: 

[...] toda criança tem o direito de aprender a ler e a viajar no universo das palavras 

que moram nos livros. Toda criança tem o direito de gastar os livros com suas 

impressões digitais e com as asas da imaginação. Toda criança tem o direito de 

brincar com as palavras, as histórias, as poesias, as fábulas, os contos. Toda criança 

tem o direito de crescer com os livros fazendo parte de sua vida e de sua história. 

Então é imprescindível o acesso. A criança precisa ter o livro mais perto dela. Se 

não os tiver próximo, cabe aos adultos responsáveis providenciar a aproximação do contato 

com o livro, pois se este não fizer parte de seu cotidiano, dificilmente ela vai adquirir a prática 

da leitura. 
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Pude confirmar a importância da Literatura Infantil para a formação do leitor 

quanto fui beneficiada com uma bolsa de pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Cientifica (PIBIC), por meio da professora doutora Sylvie Ghislaine Delacours 

Soares Lins. Ela defende a idéia de que a Literatura Infantil influencia para a formação do 

leitor, justificando que ela pode despertar o gosto para leitura. 

O projeto tinha como tema Literatura Infantil e Formação do Leitor. O objetivo 

principal era descrever e comparar o que as crianças, na França e no Brasil, entendem por 

Literatura Infantil. A princípio, o foco era observar crianças em uma Biblioteca Pública. 

Escolhemos a Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, em Fortaleza, e ficamos 

surpresas com a pouca frequência de leitores. Então fomos à busca de crianças em outros 

espaços da cidade, que tinham acesso a livros de Literatura Infantil.  

Nesse caso, também realizamos observações em uma pequena biblioteca, com um 

pequeno acervo, situada na praça Luiza Távora, em Fortaleza. Ela funciona em um vagão de 

trem antigo, desativado, transformado em uma biblioteca. Para nossa surpresa, a presença de 

crianças é intensa nesse local. 

Outro espaço observado foi uma livraria, situada em um movimentado shopping 

de Fortaleza. Assim como na biblioteca da praça, a livraria demonstrou que a ida de crianças 

ao shopping, não se limita somente a brincar nos brinquedos, fazer compras ou lanchar. Elas 

vão à livraria, escolhem um livro para ler ou folhear; isso até mesmo quando não têm o 

objetivo de comprar. 

Além dos locais citados, observamos crianças de quatro e cinco anos, da Escola 

Núcleo de Desenvolvimento da Criança (NDC). As observações foram realizadas tanto na 

sala de leitura como na sala de aula. 

As observações levaram-me a perceber que todos esses espaços vistos podem ser, 

direta ou indiretamente, grandes incentivadores para a prática da leitura. Daí o interesse de 

fazer algumas considerações acerca de observações realizadas nesses locais.  

O objetivo principal deste trabalho é informar acerca de espaços formais e 

informais destinados a leitores infantis de Fortaleza. Mediante essas reflexões, é possível 

conhecer um pouco como estão as práticas de leitura desses leitores infantis, bem como 

perceber a importância desses espaços para o incentivo a leitura. É nesses lugares onde as 
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crianças podem encontrar os livros. Ressalto que a Literatura Infantil estimula a formação do 

leitor. No que se refere aos objetivos específicos, listo os seguintes: 

 caracterizar os locais onde se encontram leitores infantis e fazer comparações 

entre esses locais; 

 analisar em que contexto as crianças estão nesses locais; 

 em média, quanto tempo elas permanecem nesses espaços e 

 observar o comportamento dessas crianças e suas autonomias em relação às 

escolhas dos livros. 

Existem diversos fatores que influenciam para a prática da leitura, razão pela qual 

começarei abordando, no referencial teórico, acerca da aprendizagem da leitura. Procederei a 

algumas considerações sobre leitura, Literatura infantil e práticas de leitura. O segundo 

capítulo aborda a metodologia utilizada na pesquisa, as características dos locais observados e 

demais observações. Os capítulos seguintes tratam dos resultados recolhidos com suporte nas 

observações. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Aprendizado da leitura 

 

Para ser um leitor, evidentemente, a criança precisa saber ler. Por isso, nas 

próximas linhas, procedo a algumas reflexões acerca do aprendizado da leitura, pois a 

mediação desse aprendizado pelo professor é fator determinante para o desenvolvimento da 

formação do leitor. 

Jolibert (1994, p.14), fala a respeito dos paradigmas do ensino da leitura: 

É lendo que nos tornamos leitor e não aprendendo primeiro para poder ler depois: 

não é legítimo instaurar uma defasagem, nem no tempo, nem na natureza da 

atividade, entre “aprender a ler” e “ler”. Colocada numa situação de vida real em 

que precisa ler um texto, ou seja, construir seu significado (para sua informação ou 

prazer), cada criança mobiliza sua competências anteriores e deve elaborar novas 

estratégias para concluir a tarefa. 

Para interpretar um texto, a criança utiliza os conhecimentos que traz consigo. Por 

isso, o foco do ensino da leitura não deve se limitar apenas ao aprendizado das letras e 

códigos. A autora critica o ensino mecânico, quando o professor quer ensinar a ler sem 

nenhuma contextualização. Isto porque, antes de a criança ser alfabetizada, ela já traz consigo 

o seu conhecimento de mundo. Como diz Paulo Freire, “A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra.” (2001, p. 11). 

Jolibert demonstra conclusões acerca de “o que é ler”, definidas com suporte em 

pesquisas realizadas nos Estados Unidos e Europa, difundidas na França: 

Ler é atribuir diretamente um sentido a algo escrito; ler é questionar algo escrito 

como tal a partir de uma expectativa real numa verdadeira situação de vida; e ler é 

ler escritos reais, que vão desde um nome de rua numa placa até um livro, passando 

por um cartaz, uma embalagem, um jornal, um panfleto, etc. (JOLIBERT,1994, 

p.15). 

Muitas vezes, a forma como o ensino da leitura é praticado para com as crianças, 

em vez de provocar nelas leitores por prazer, pode incitar a desmotivação. Por isso, a melhor 

maneira de a criança aprender a ler é lendo. Cabe ao professor atribuir maneiras mais atrativas 

e lúdicas de trabalhar a leitura, a fim de despertar na criança o interesse por esta. 

 Muitos professores, no momento da aula, utilizam a leitura como forma de 

castigo. Por exemplo, quando o docente solicita que leia aquele aluno que está atrapalhando a 
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aula. A criança então, experimentando comportamentos dessa espécie, pode crescer com 

aversão a prática da leitura. Fato perceptível em muitas delas.  

Emilia Ferreiro defende a idéia de que “somente é possível atribuir ignorância a 

crianças pré-escolares quando pensamos que o prazer sobre a língua escrita limita-se ao 

conhecimento das letras.” (2001, p. 101). 

Antes de a criança iniciar a alfabetização, quando a ela são apresentados os 

códigos da língua escrita, suas formas gráficas, ela já traz consigo o conhecimento da 

importância da leitura e da escrita; já convive social e cotidianamente com essa linguagem. 

Ela relaciona-se com pessoas que estão a todo tempo lendo algo, seja um jornal, revista, bula 

de remédio, e até mesmo informações contidas em um alimento. Daí a necessidade de não 

ignorar os conhecimentos que ela traz consigo. Esse é um fator de suma importância para 

despertar um aprendizado prazeroso da leitura. 

Sobre esse contexto, Leão (2012, p.128), reforça a relevância do universo dos 

objetos que permitem a leitura: 

Acrescente-se que muitos dos objetos domésticos são portadores do escrito, como os 

xaropes, tônicos, as caixas de sabão, os laticínios, as caixas de calçados. O mundo 

dos objetos escritos não se restringe só a livros, revistas e jornais. O texto impresso 

de viés utilitário pode estar em diversos materiais e ser um domínio comum a 

diversas crianças. 

Lembro-me de quando cursei a disciplina Ensino da Língua Portuguesa, 

ministrada pela professora Ana Maria Iório Dias¹. Cursar essa disciplina foi também um dos 

fatores que me fez entender a importância da Literatura Infantil para a criança e me interessar 

por ela.  

No decurso do contato com seus conteúdos, ouvi muitas histórias de Literatura 

Infantil contadas por essa professora. Eram histórias das quais ela demonstrava e confessava 

gostar bastante. A maneira como narrava aquelas histórias despertou nos estudantes, interesse 

e curiosidades por elas.  

É fato que o professor ensina aquilo sobre o que tem profundo conhecimento e o 

qual gosta, pois para despertar o prazer, é preciso demonstrar prazer. 

Abri os olhos para a importância de conhecer as histórias de Literatura Infantil.  

__________________ 
¹ Profª Drª da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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Como o docente que trabalha com livros de literatura em sala de aula lê para os alunos, sem 

antes ter conhecimento sobre a história? Acredito que seria difícil atuar com uma boa 

dinâmica em um momento como esses. 

Quando se ensina algo de que não se tem conhecimento, o ensino se dará de forma 

superficial, ao contrário de quando se transmite alguma coisa que se conhece solidamente, 

consequentemente, se passa mais segurança para o aluno. Portanto, é preciso gostar daquilo 

que se ensina e valorizar no discente seus conhecimentos prévios. Por isso, o termo mediador, 

quando o professor faz a mediação dos conhecimentos por ele acumulados com aqueles já de 

domínio do estudante.  

Falando especificamente sobre a formação do leitor no Ceará, é que exponho, de 

forma bem sucinta, o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC). Esse programa foi 

implantado em 2007, pelo Governo do Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria de 

Educação (SEDUC).  

O objetivo principal do PAIC foi alfabetizar todos os alunos da rede municipal de 

Fortaleza até o segundo ano do ensino fundamental. O Programa foi organizado em cinco 

eixos: Gestão da Educação Municipal, Avaliação Externa, Alfabetização, Educação Infantil e 

Literatura Infantil e Formação do Leitor. Deter-me-ei, de forma breve, sobre o eixo Literatura 

Infantil e Formação do Leitor.  

De acordo com documento disponibilizado no portal do PAIC, o objetivo geral 

desse eixo consiste em: 

Assegurar o direito da criança e do professor ao desenvolvimento humano, à 

formação cultural e à inclusão social, com o acesso à Literatura, promovendo a 

aquisição, a distribuição, a dinamização do uso de acervos e a formação contínua e 

permanente do educador, com foco na importância da Literatura Infantil no processo 

de letramento. (CEARÁ. 2012). 

Os objetivos específicos englobam crianças, com o intuito de despertar o interesse 

e gosto pela leitura e a escrita; educadores, os quais recebem acompanhamento com 

formação, oficinas e recebimento de materiais, e as metas, que vão desde fornecer o acesso a 

livros de Literatura Infantil a crianças de todo o Estado a garantir o seguinte resultado: ver 

todos os alunos lendo com fluência e compreensão. 

É possível notar que o Programa em foco possui metas e objetivos favoráveis à 

qualidade da formação do leitor. Portanto, é justo considerar o fato de que o PAIC já é um 
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passo bastante significativo para a formação do leitor. Tudo depende de como está sendo 

efetivada essa prática pelos professores, e de o Governo continuar investindo e procurando 

melhorar esse projeto. 

Segundo informações concedidas por uma professora do Município de Pacatuba, 

no Ceará, o Programa melhorou bastante o nível de seus alunos, no que se refere ao 

aprendizado da leitura. “Através de formações e orientações concedidas pelo PAIC, pude 

obter ferramentas consideráveis para o crescimento do nível dos meus alunos”, comenta. Ela 

ainda ressalta que os professores recebem formação e material, mas tudo depende do 

empenho de cada um, pois falta interesse por parte de alguns em fazer um melhor trabalho².  

Emilia Ferreiro, em seu livro Reflexões sobre alfabetização, reforça a ideia de 

sempre manter, até mesmo na pré- escola, a criança próxima dos livros. Ela diz: 

Numa sala de pré- escola deve haver coisas para ler. Um ato de leitura é um ato 

mecânico. Alguém pode rir ou chorar enquanto lê em silencio, e não está louco. 

Alguém vê formas esquisitas na página, e de sua boca “sai linguagem”: uma 

linguagem que não é de todos os dias, uma linguagem que tem outras palavras e que 

se organiza de uma outra forma. (2001, p. 103). 

 

2.2. Considerações sobre leitura 

 

Nas próximas linhas, falarei um pouco sobre leitura, como surgiu, sua importância 

para as crianças e outras considerações importantes. Citarei um pouco a história, a fim de 

recordar o contexto no qual essa história estava inserida, a fim de analisar seu 

desenvolvimento e atribuir comparações com os dias atuais. 

No que se refere a esse contexto, Lajolo; Zilberman (1999, p. 14), ensinam que: 

Começou com a expansão da imprensa e desenvolveu-se graças à ampliação do 

mercado do livro, a difusão da escola, à alfabetização em massa das populações 

urbanas, à valorização da família e da privacidade doméstica e a emergência da idéia 

de lazer. 

O nascimento da leitura está envolvido em um processo histórico. Atualmente é 

lícito ressaltar que, dependendo das mudanças ocorridas na sociedade, os caminhos da leitura 

também passarão por transformações positivas ou negativas.  

 

____________________ 
² Entrevista concedida por uma professora do município de Pacatuba-CE, em 13/10/12. Fortaleza, Ceará. 
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Antigamente, na Europa, a leitura era muito mecanizada, sem qualquer forma de 

contextualização. Mais do que nunca, os alunos eram obrigados a decorar letra por letra, 

palavra por palavra. O ensino passava distante de proporcionar ao aluno o prazer de ler ou 

ampliar conhecimentos, mas tinha o objetivo único de instruir, aprender aquilo que a 

sociedade no momento exigia. 

Manguel (1997, p. 90), diz que ler “era o maior privilégio da aristocracia (depois 

do século XIII) e da alta burguesia,” na época do Renascimento.  

Na Baixa Idade Média, as crianças aprendiam a ler com a mãe, ou com a ama, 

soletrando e repetindo as letras apresentadas por elas. Era aconselhável que os meninos 

aprendessem a ler antes dos sete anos de idade. Já nas meninas, esse aprendizado era 

questionado, pois se achava que elas poderiam escrever cartas, em envolvimentos amorosos. 

Já alguns padres discordavam, achando que as meninas deveriam aprender a ler para aprender 

as orações. (MANGUEL, 1997). 

No decorrer dos tempos a leitura foi se transformando e se tornando uma prática 

social, haja vista o fato de que: 

Mesmo considerando a leitura prática social, não foi nada fácil a interposição entre o 

livro e o leitor do passado, na intimidade do ato de ler. Não foi nada fácil chegar ao 

comportamento e atitude de uma criança ao abrir seu livro, fazer uma reconstituição 

dos gestos do corpo, face ao contato tátil dos objetos; e por fim, não foi menos 

complicado tocar o âmago das identificações na relação amorosa da leitura. (LEÃO, 

2012, p.27). 

Dias; Oliveira (1999, p. 25), ensinam que “a leitura, no nosso entender, não 

significa apenas decodificação (decifrar, traduzir os códigos - no caso, o alfabeto). É, na 

verdade, um processo de busca e de descoberta de significado, de compreensão do material 

lido.” Ler é comunicação, adquirir conhecimento, uma ação de liberdade.  

Atualmente, se ouve muito falar nas necessárias mudanças no ensino da leitura. 

Infelizmente, muitas escolas ainda trabalham a leitura de forma tradicional.   

A importância da leitura para crianças é um fator muito discutido entre estudiosos 

do assunto.  O fato é que, no Brasil, especificamente aqui no Ceará, as pessoas não costumam 

ler muito. Esse fato é cada vez mais notado entre crianças, pois, com o advento da tecnologia, 

com brinquedos cada vez mais modernos, os livros ficam em segundo plano, pelo menos para 

a maioria das crianças.  
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Coelho (2000, p.15), cita a relevância da leitura nesse mundo da informática 

quando exprime:  

Tal predominância pode parecer absurda aos “distraídos” que ainda não descobriram 

que a verdadeira evolução de um povo se faz ao nível da mente, ao nível da 

consciência de mundo que cada um vai assimilando desde a infância. Ou ainda não 

descobriram que o caminho essencial para se chegar a esse nível é a palavra, ou 

melhor, é a literatura – verdadeiro microcosmo da vida real, transfigurada em arte. 

Essa afirmação, porém, é ainda questionada. As atitudes em face do problema 

divergem, e uma das perguntas mais freqüentes que se ouve é: Haverá lugar para a 

literatura infantil (ou para a literatura em geral) nesse mundo da informática que nos 

invadiu com força total? 

 A informática é só um dos fatores que pode distanciar a Literatura Infantil do 

mundo das crianças. Não quero dizer que a informática seja algo ruim para a criança. Muito 

pelo contrário, se for utilizada de maneira adequada, ela pode ajudar a desenvolver muitas 

habilidades. Só é necessário haver muito cuidado para que não se torne a única forma de 

entretenimento para elas. 

  Existem fatores que influenciam á pratica da leitura, como o familiar, por 

exemplo. A cultura da família, seus hábitos e costumes, influem sobre o comportamento das 

crianças. O fato de conviver em um ambiente que, além de possuir livros, os pais têm o 

costume de ler para si e para as crianças, indica que, os livros nunca serão novidades para 

elas.  

  A seguir, cito um trecho referente a esse contexto: 

A leitura obedece às mesmas leis que as outras práticas culturais, com a diferença de 

que ela é mais diretamente ensinada pelo sistema escolar, isto é, de que o nível de 

instrução vai ser mais poderoso no sistema dos fatores explicativos, sendo a origem 

social o segundo fator. No caso da leitura, hoje, o peso do nível de instrução é mais 

forte. Assim, quando se pergunta a alguém seu nível de instrução, tem-se já uma 

previsão concernente ao que ele lê, ao numero de livros que ele leu no ano etc. 

(BOURDIEU, et al., 2009, p. 237). 

 Se a criança não convive com o hábito de seus pais lerem, provavelmente também 

não terão o incentivo destes. Por mais que essa criança estude, se ela não passar por uma 

alfabetização de qualidade, será difícil fazê-la leitora. 

 Soma-se a esses fatores, o pedagógico, pois, como vimos no tópico anterior, a 

maneira como a leitura é vivenciada em sala de aula, muitas vezes, traumatiza, fazendo com 

que a relação com o livro não ocorra de forma natural e tranquila. 



19 

 

Deve-se proporcionar a criança ambientes favoráveis ao estímulo da leitura e, 

além de tudo, incentivá - la de uma maneira saudável, jamais pressionando para que ela leia, e 

sim desenvolvendo nela o gosto pela leitura, pois ninguém se torna um leitor de um dia para o 

outro. 

 Atualmente não faltam opções para a criança se divertir com a leitura, pois 

existem bibliotecas e livrarias com uma grande variedade de livros. É importante que ela 

perceba esse interesse por parte dos pais, pois estes são referência para a vida delas. 

 

2.3. Literatura Infantil  

 

Para falar acerca das práticas de leitura em crianças, necessariamente é preciso o 

assunto Literatura Infantil. Cabe então, voltar no tempo e lembrar de como tudo começou. 

Afinal, como tudo no mundo, a Literatura Infantil surgiu em algum contexto histórico. É 

sobre isso que discorrerei nas próximas linhas. 

As primeiras obras voltadas ao público infantil foram publicadas na França, em 

meados do século XVIII. De acordo com Lajolo; Zilberman (2006, p.15), 

Foram escritas histórias que vieram a ser englobadas como literatura também 

apropriada a infância: as Fábulas, de La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As 

aventuras de Telêmaco, de Fénelon, lançadas postumamente, em 1717, e os Contos 

da mamãe gansa, cujo título original era Histórias ou narrativas  do tempo passado 

com moralidade, que Charles Perrault publicou em 1697. 

Ao mesmo tempo em que a Literatura Infantil surge no citado País, também se 

inicia na Inglaterra, onde as características econômicas e sociais influenciaram bastante na 

formação desse segmento literário. 

No século em questão, houve a tão importante Revolução Industrial. As mudanças 

proporcionadas por essa revolução também implicaram o surgimento dessa literatura.  

A burguesia, conquistando seus interesses, cresce cada vez mais nessa época. E, 

para fortalecer o seu poder, busca se apoiar na família e na escola. As autoras mencionam 

que: 

A primeira dessas instituições é a família, cuja consolidação depende, em alguns 

casos, da interferência do Estado absolutista que, interessado em fraturar a unidade 

do poder feudal, ainda atuante, estimula um modo de vida mais doméstico e menos 

participativo publicamente. Esse padrão vem a ser qualificado como moderno e 
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ideal, elevando-se como modelo a ser imitado por todos. (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2006, p. 17). 

Mediante a valorização da família, as crianças passam a ter certo reconhecimento. 

Agora elas terão um novo papel na sociedade. Alguns objetos a estas destinados passam a 

fazer parte desse contexto, como o brinquedo e o livro, por exemplo. Esses acontecimentos, 

todavia, em nada se relacionavam à preocupação com a infância visando à valorização 

daquelas crianças.  Nos objetivos estavam os interesses da burguesia, que só queria se 

fortalecer mais economicamente. 

Além da família, a escola também foi citada pelas autoras como instituição 

escolhida pela burguesia para sua consolidação, pois “tendo sido facultativa, e mesmo 

dispensável até o século XVIII, a escolarização converte-se aos poucos na atividade 

compulsória das crianças, bem como a frequência às salas de aula, seu destino natural”. 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p.17). 

A escola também foi usada pela burguesia como meio de as crianças burguesas 

serem moldadas para se inserirem na sociedade. Apesar, no entanto, das intenções, 

posteriormente, a escola se tornou obrigatória para todas as classes sociais, fato importante 

para as camadas mais baixas da sociedade. 

Nesse âmbito, surge a Literatura Infantil, a qual passa a ser uma mercadoria, e, 

para consumí-la, era necessário ter aprendido a ler. É aí que a escola se torna cada vez mais 

necessária. Para vender a mercadoria, era preciso que houvesse leitores; e os leitores 

precisavam da escola. 

 

2.4. O nascimento da Literatura Infantil brasileira 

 

A Literatura Infantil do Brasil nasce muito tempo depois de seu início nos outros 

países. Enquanto na França e Inglaterra, surgiram as primeiras obras da Literatura Infantil - 

pois aparece no século XVIII - no Brasil teve início somente no final do século XIX e início 

do século XX. 

Nessa época, as obras de Literatura Infantil vinham de Portugal, com intensa 

influência lusa, por isso excluía autores brasileiros.  
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 Algumas pessoas, de regiões mais desenvolvidas culturalmente, não satisfeitas 

com o fato de essas obras serem traduzidas em outro país, resolveram mudar essa situação.  

A escola manifestou-se. Era justo que eles quisessem que as crianças lêssem as 

obras em seu idioma de origem, pois o contrário poderia dificultar o aprendizado. Dentre os 

manifestantes estavam o escritor Cruz e Souza e alguns professores. (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2006). 

Mais especificamente, essa ideia de adaptar obras para o Brasil nasceu no 

contexto da proclamação da República. Nessa época, o País tinha o interesse de modernizar-

se. As cidades cresceram, provocando uma migração das pessoas do campo para a cidade. A 

urbanização seria favorável ao surgimento da Literatura Infantil. 

Lajolo; Zilberman (2006, p.27), apontam: 

Nesse contexto cultural, e no horizonte social de um país que se urbanizava e 

modernizava, começam a sistematizar-se os primeiros esforços para a formação de 

uma literatura infantil brasileira, esforços até certo ponto voluntários e conscientes. 

Relacionado ao início dessa literatura no Brasil, essas autoras citam Silvio 

Romero (2006, p. 28), 

Ainda alcancei o tempo em que nas aulas de primeiras letras aprendia-se a ler em 

velhos autos, velhas sentenças fornecidas pelos cartórios dos escrivães florenses. 

Histórias detestáveis e enfadonhas em suas impertinentes banalidades eram-nos 

administradas nestes poeirentos cartapácios. Eram como clavas a nos esmagar o 

senso estético, a embrutecer o raciocínio, a estragar o caráter.  

 Então o fato de não haver livros adequados para as crianças e a intensiva presença 

de obras estrangeiras fizeram com que os intelectuais e professores se impusessem a favor de 

uma literatura nacional. 

Dando inicio à nacionalização dos livros para crianças no Brasil, o cronista do 

jornal Gazeta de Notícias, Figueiredo Pimentel, adapta os seus Contos da Carochinha e 

inaugura a coleção Biblioteca Infantil Quaresma. Ele proporciona a circulação das histórias de 

Perrault, Irmãos Grimm e Andersen. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006). 

Em 1915, a editora Melhoramentos inaugura uma Biblioteca Infantil, publicando 

o Patinho Feio, de Andersen, através da direção do educador Arnaldo de Oliveira Barreto. 

Vale ressaltar que, antes de Figueiredo Pimentel estrear com suas adaptações, 

outros autores também o fizeram. Essas obras, porém, não foram muito divulgadas, em 
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virtude da circulação precária e, como ocorreu antes do período republicano, ainda não havia 

o conhecimento de uma literatura mais jovem, como explicam as autoras. Destaca-se aí Carlos 

Jansen, que traduziu e adaptou contos como Contos Seletos das mil e uma noites (1882), 

Robinson Crusoé (1885) e As aventuras do Celebérrimo Barão de Munchhausen (1891).  

Então, o Brasil estava constituindo sua sociedade leitora infantil e nada melhor do 

que as bibliotecas para expor as obras procuradas no momento. Leão (2012, p.19) diz que,  

As bibliotecas infantis do primeiro período republicano fundaram um estilo 

editorial, um sistema de autoria, uma comunidade imaginada de leitores e, 

sobretudo, corresponderam a uma iniciativa de formar um mercado de massa para o 

livro do Brasil, fora do público seleto habituado ao produto de importação.   

De fato, estava nascendo a personalidade das obras da Literatura Infantil 

brasileira, com as próprias características. Como aspecto marcante nas primeiras obras dessa 

literatura está à intenção de formar cidadãos. Como ocorreu na França e Itália, esse modelo de 

literatura inspirou os brasileiros.  

Por intermédio da leitura das obras, a criança aprendia sobre a importância do 

trabalho, do amor, da pátria e da dedicação à família. A Literatura passou então a ser marcada 

pelo nacionalismo.  

A escola era o meio de formar as crianças para as necessidades da época. As 

crianças estavam sendo moldadas mediante a Literatura para a sociedade. Valores como 

respeitar os mais velhos, a dedicação aos mestres e à escola, bem como a piedade por pobres e 

fracos, também, eram ensinados nas histórias. 

A obra que fez muito sucesso com a exaltação da Pátria foi o famoso Através do 

Brasil, escrita em 1910, por Olavo Bilac e Manuel Bonfim. Esta obra foi uma adaptação da 

obra do escritor francês G. Buno, Le tour de La France par deux garçons, cujo subtítulo é 

“Dever e Pátria”. 

Como Através do Brasil, outras obras também tiveram como tema o patriotismo: 

Nos arredores da publicação de Através do Brasil, outras obras deram consistência a 

esta idéia de fazer da leitura, especialmente da leitura escolar, instrumento de 

difusão de civismo e patriotismo: são de 1886 os Contos Infantis, de Julia Lopes de 

Almeida e Adelina Lopes Vieira, de 1889 o livro Pátria, de João Vieira de Almeida, 

de 1901 Por que me ufano de meu pais, de Afonso Celso, de 1904 os Contos 

pátrios, de Olavo Bilac, agora em parceria com Coelho Neto, de 1907 as Histórias 

da nossa terra, de Julia Lopes de Almeida. (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p.34). 
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2.5. Literatura brasileira modernizando - se 

 

O grande marco da modernização da Literatura Infantil brasileira é Monteiro 

Lobato. Em 1921, ele publicou Narizinho Arrebitado, que foi o segundo livro de leitura para 

as escolas primárias. Lobato queria renovar aquela literatura que visava a estabelecer regras 

para as crianças. Ele queria escrever histórias para crianças em uma linguagem que a elas 

interessava. Então elas passaram a ser os personagens principais de suas obras. 

Lobato publicou diversas obras infantis. Além de autor, funda algumas editoras, 

como a Monteiro Lobato e Cia e depois a Companhia Editora Nacional e a Brasiliense. Esse 

fato foi muito importante, pois praticamente não havia editoras que publicassem livros 

infantis. 

Com a chegada do período modernista, ocorreram muitas mudanças e revoluções. 

Lobato publicou os Doze trabalhos de Hércules e, em seguida, foi morar na Argentina, onde 

publicou mais livros. Surgem autores novos, como Francisco Martins, Maria José Dupré, 

Lúcia Machado de Almeida, dentre outros.  

Entre 1920 a 1945, a Literatura Infantil amplia a sua força, pois aparece um 

grande interesse por parte das editoras em publicar livros. 

Depois de dez anos fora do Brasil, Lobato retorna e decide remodelar a história 

inicial de Narizinho, o que resulta na obra Reinações de Narizinho. Esse livro, de 1931, dá 

forças para o fortalecimento da Literatura Infantil brasileira. Vários romancistas e críticos 

nacionais passam a dividir a evolução dessa literatura. 

Com tudo isso, a Literatura Infantil passou a ter um grande crescimento. 

Despertou um interesse nos escritores ligados na renovação da arte nacional. Esse crescimento 

se estendeu até os anos 1940, época em que se encerrou o Modernismo: 

Essa situação relaciona-se aos fatores sociais: a consolidação da classe média, em 

decorrência do avanço da industrialização e da modernização econômica e 

administrativa do país, o aumento da escolarização dos grupos urbanos e a nova 

posição da literatura e da arte após a revolução modernista. (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2006, p.47). 

Em 1922, o País experimentou mudanças e reformas bastante consideráveis. 

Sucedeu uma grande movimentação de artistas e intelectuais – é a Semana da Arte Moderna. 
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A educação tradicional passou a ser criticada por pedagogos. Estes propõem novas mudanças 

e fundam a Escola Nova. 

A cultura brasileira atravessa revoluções. Há um interesse dos intelectuais em uma 

verdadeira reforma na sociedade. Lajolo; Zilberman (2006, p. 52), apontam as mudanças: 

A pesquisa do passado nacional na busca de fontes autênticas de brasilidade, não 

contaminadas (ou pouco contaminadas), pela influência européia; o recurso ao 

folclore, especialmente o de procedência indígena e africana, porque expressa a 

primitividade e a pureza intocada citada acima; a criação de tipos humanos que 

representem, de modo sintético, o homem brasileiro ou os traços mais peculiares da 

raça. 

Monteiro Lobato continua com suas publicações, nas quais o mundo da fantasia 

prevalece, com as crianças sempre sendo personagens principais de suas histórias. Então ele 

publica o Sítio do Picapau Amarelo. 

No decorrer dos acontecimentos, há um interesse em que o universo rural passe a 

fazer parte da narrativa brasileira. Isso se intensifica no romance de 1930. 

O espaço rural e a natureza, enquanto cenário e temática, não foram descobertos 

pelos professores estudados. A literatura Infantil, desde o seu aparecimento, na 

Europa moderna, mostrou preferência particular pelo mundo agrícola como local 

para o transcurso de ações. Isso se deve ao aproveitamento, desde o inicio, de 

narrativas de origem folclórica ou contos de fadas de proveniência camponesa como 

matéria para a criação literária. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p.61). 

Então, a Literatura Infantil brasileira funda o chamado universo imaginário 

peculiar, que caminha em duas direções. De um lado, ela interpreta a sociedade nacional, não 

aceitando a modernização do País, mas dá uma preferência ao universo rural. Por outro lado, 

concede margem ao mundo infantil, que se aloja melhor na fantasia. 

Com o Modernismo, o folclore brasileiro é valorizado. Nessa época, foram 

adaptadas diversas obras estrangeiras, como o livro de Monteiro Lobato, D. Quixote das 

crianças (1936), destinada ao público em geral; Peter Pan (1930), também de Lobato, 

destinada ao universo infantil; e obras vindas da tradição oral europeia ou oriental. 

Lobato foi o principal autor dessa época, com uma grande variedade de obras 

publicadas, porém outros autores também se destacaram, como Érico Veríssimo (1905-1986), 

com As aventuras do avião vermelho (1936), e Graciliano Ramos (1892-1953), com A terra 

dos meninos pelados (1939). 
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2.6. Literatura brasileira contemporânea 

 

A Literatura Infantil brasileira cresceu bastante nos últimos tempos, objetivamente 

com início na década de 1970. Hoje, ao contrário do começo da Literatura Infantil pátria, 

quando eram traduzidos os clássicos de outros países, as obras nacionais são traduzidas em 

várias línguas e premiadas mundialmente.  

Nessa época, houve um crescimento de publicação de livros voltados para o 

público jovem, pois houve um grande aumento desse universo leitor. 

Já a Literatura Infantil precisou do apoio do Governo para a sua consolidação. 

Durante alguns anos, o Governo decidiu investir mais em obras infantis, com o objetivo de 

incentivar a leitura desse público, pois os índices estavam muito baixos. Com essa iniciativa 

oficial, houve um aumento considerável de lançamentos de livros de Literatura Infantil. 

Autores deram uma nova roupagem à Literatura Infantil brasileira, dentre eles se 

destacam: Sérgio Caparelli, Ana Maria Machado, Fernanda Lopes de Almeida, Ruth Rocha, 

Lygia Bojunga Nunes e outros. 

Em algumas obras, se fazem presentes características tanto de elementos de 

fantasias, mostrando traços da Literatura mais tradicional, como exemplo, A fada que tinha 

idéias (1971), de Fernanda Lopes de Almeida, e O reizinho mandão (1978), de Ruth Rocha.  

Também possuem traços que demonstram elementos vivenciados no cotidiano das crianças, 

como Os meninos da rua da praia, de Sérgio Caparelli. 

Nelly Novaes Coelho define o que para ela caracteriza uma obra contemporânea: 

[...] é sua intenção de estimular a consciência crítica do leitor; levá-lo a desenvolver 

sua criatividade latente; dinamizar sua capacidade de observação e reflexão em face 

do mundo que o rodeia; e torná-lo consciente da complexa realidade em 

transformação que é a sociedade, onde ele deve atuar, quando chegar a sua vez de 

participar ativamente do processo em curso. (2000, p. 151). 

 

É o que é possível notar nas obras atuais de Literatura Infantil, em que valores 

como amizade, educação, respeito e amor ao próximo são bastante enfatizados. É uma forma 

de as crianças serem preparadas para viver em sociedade. 

 

2.7. Práticas de Leitura 
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Hoje, diversos estudiosos pesquisam sobre a importância da Literatura Infantil. É 

conhecido o fato de que diversas são as possibilidades de contato com o livro pela criança, 

mas poucos são os adultos que se preocupam com esse fato e trabalham a efetivação dessa 

prática junto às crianças. Família e escola são muito importantes para incentivar o hábito da 

leitura. 

Existem as bibliotecas escolares, as quais podem possibilitar essa aproximação da 

criança com o livro. De acordo, porém, com o que noto nas escolas, as crianças costumam 

visitar a biblioteca apenas quando são levadas pela professora para fazer alguma atividade. 

É importante que a escola trabalhe o uso da biblioteca em outros momentos que 

não seja somente no contexto da aula. Fato porque a biblioteca é um espaço destinado à 

pesquisa e a leitura e não somente para fazer atividades direcionadas pela professora. 

Além da biblioteca da escola, existem as bibliotecas públicas. Muitas pessoas não 

têm o conhecimento de que exista uma biblioteca pública em sua cidade. Já escutei pessoas 

dizerem: será que eu posso entrar?- referindo-se à possibilidade de não poderem entrar em 

uma biblioteca pública aqui em Fortaleza. Se é pública, é bem lógico que todas as pessoas, 

sem exceção, podem utilizar. 

A impressão que dá é de que a biblioteca está fora da realidade da vida das 

pessoas. E o que dizer das crianças? Se os adultos não têm a cultura de irem à biblioteca, é 

bem provável que as crianças também não o façam. 

Coelho (2000, p. 15), expressa a ideia e que “é ao livro, a palavra escrita, que 

atribuímos à maior responsabilidade na formação da consciência de mundo das crianças e dos 

jovens.” Então, se torna importante atribuir essas possibilidades para as crianças. Mesmo com 

a Era da informática, da tecnologia, não se pode deixar que elas se afastem por completo dos 

livros. 

Atualmente, muitos são os meios de orientação para adultos, no que se refere à 

educação de seus filhos. Educadores, através de site e blogs, oferecem, com o auxilio de 

artigos e textos, essas orientações.  

Existe um site, chamado Miniweb educação, onde há textos relacionados a 

práticas de leitura. Um dos assuntos tratados tem como título como despertar na criança o 
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interesse pela leitura. É sugerido então que não adianta os pais quererem forçar e até mesmo 

julgar a criança. Nesse caso, o melhor seria investigar o porquê daquela rejeição. 

É importante saber como está o contato com a leitura na escola, para que se 

possam buscar meios corretos de aproximar a criança desse universo. 

É importante, para o incentivo da leitura inicial, procurar oferecer livros com 

pouca leitura, e mais imagens, pois o contrário pode cansar a criança e desmotivá-la. As 

livrarias e as feiras de livros infantis também são boas opções para o incentivo, visto que 

nesses locais elas podem encontrar outras crianças, o que também é um fator incentivador 

para elas. 

Estimular a criança a montar a própria biblioteca é providência bastante orientada 

por estudiosos do assunto. Nesse caso, a criança pode partilhá-la com seus colegas e 

compartilhar as leituras. Também é importante que os pais, desde cedo, leiam para seus filhos, 

pois, mesmo muito cedo, a criança assimila, facilitando o gosto. 

Em entrevista, o escritor cearense Fabiano dos Santos reforça a posição do 

Ministério da Educação referente a incentivar o hábito da leitura: 

[...] têm procurado criar ambientes favoráveis para a leitura, e três deles os 

principais: um é a família, a leitura dentro de casa, com os pais; o outro é a escola, 

que tem um papel fundamental na formação leitora, pra despertar esse gosto na 

infância; e o terceiro é a biblioteca. Resumindo isso, nós colocamos que toda criança 

que tem o direito de brincar, deve ter também o direito de ler, nessa perspectiva mais 

cultural.  

Mesmo ciente das ações que precisam ser feitas para incentivar o hábito da leitura, 

o Brasil fica muito aquém, se comparado a outros países. Isso pode ser confirmado em uma 

matéria da revista Vida e Educação: 

Um levantamento do Instituto Pró-Livro confirma que o brasileiro lê pouco. São 77 

milhões de não leitores, dos quais 21 milhões são analfabetos. Já os leitores, que 

somam 95 milhões,  leem, em média, 1,3 livro por ano. Incluídas as obras didáticas 

e pedagógicas, o número sobe para 4,7 – ainda assim baixo. Os dados estão na 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita com 5.012 pessoas em 311 municípios 

de todos os estados em 2007. 

A pesquisa revelou que, entre os leitores, 41% disseram que gostam muito de ler 

no tempo livre, enquanto 13% admitiram que não gostam. Também entre os 95 milhões de 

leitores brasileiros, 75% disseram que sentem prazer ao ler um livro, mas 22% sustentaram 

que leem apenas por obrigação. 
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Em meio a esse resultado, Fabiano dos Santos diz que há dois caminhos a 

percorrer para fazer do Brasil um país de leitores: ampliar o acesso ao livro e investir na 

formação de leitores. 

Comparando com outros países, a matéria mostra que, 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a população lê, em média, 11 livros por ano. Já 

os franceses leem sete livros por ano, enquanto na Colômbia, a média é de 2,4 livros 

por ano. Os dados, de 2005, são da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e do Sindicato 

Nacional dos Editores de Livros (Snel), que integram o Instituto Pró-Livro. 

O escritor explica que o problema é cultural; que a escola e a família formam o 

leitor e que, depois dos pais, os professores são os maiores incentivadores, porém, muitos não 

têm a experiência de leitura. 

No que se refere ao papel da escola, Leão (2012, p. 134) aponta: 

A instituição escolar, nesse sistema classificatório, torna-se a melhor definição da 

“boa leitura”, pois ler bem é uma necessidade nos termos da utilidade social 

imediata. A escola, nas sociedades modernas, tem uma dupla responsabilidade: 

ensinar a ler, e a ler adequadamente. 

Presentes no crescimento, desenvolvimento e aprendizado da criança, a família e a 

escola podem ser apontados como os maiores incentivadores para a prática da leitura. 
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3. METODOLOGIA 

 

Nas reuniões do grupo de pesquisa Literatura Infantil e Formação do Leitor, 

realizaram-se discussões e debateram-se temas acerca da literatura infantil e da formação do 

leitor. 

Para as observações, o método utilizado foi o da observação simples. De acordo 

com Gil (1985, p. 120), 

[...] por observação simples entende-se aquela em que o pesquisador, 

permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende 

estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste 

procedimento, o pesquisador é muito mais um espectador que um ator. Daí 

por que pode ser chamado de observação-reportagem, já que apresenta certa 

similaridade com as técnicas empregadas pelos jornalistas. 

Foram realizadas observações simples na Biblioteca Pública Menezes Pimentel. 

Visitamos a biblioteca e conversamos com a bibliotecária responsável sobre o objetivo desta 

pesquisa. A observação se deu de forma espontânea e natural. Estávamos ali como leitoras,  

visitando o local, mas ao mesmo tempo observando. 

Sendo assim, conhecemos o ambiente, familiarizando-nos com ele, conhecemos 

um pouco do acervo e realizamos observações. 

Como na Menezes Pimentel, as observações se deram da mesma forma na 

biblioteca da praça Luiza Távora, na Escola Núcleo de Desenvolvimento da Criança (NDC), 

bem como nas livrarias.  

Os sujeitos observados foram crianças, que variavam na idade, conforme a 

frequência do local. No entanto, a maioria das crianças aparentava ter cerca de três a nove 

anos. 

Além de observações, realizamos entrevistas informais com uma das 

bibliotecárias responsáveis pelo Setor Infantil da Biblioteca Pública Menezes Pimentel, com a 

coordenadora da escola e uma funcionária da biblioteca da praça Luiza Távora.  

No que se refere a entrevistas informais, Gil (1985, p. 130) define: 

Este tipo de entrevista é o menos estruturado possível e só se distingue da simples 

conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. O que se pretende 

com entrevistas deste tipo é a obtenção de uma visão geral do problema pesquisado, 

bem como a identificação de alguns aspectos da personalidade do entrevistado.  
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As entrevistas não seguiram um roteiro específico, mas foram transcorrendo de 

acordo com a necessidade do diálogo. 
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4.  CARACTERÍSTICAS DOS LOCAIS OBSERVADOS 

 

4.1.  Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel 

 

No site da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT), encontrei 

algumas informações acerca do histórico dessa biblioteca. Ela foi criada em 25 de março de 

1867, como Biblioteca Provincial do Ceará. Está hoje integrada arquitetonicamente ao Centro 

Cultural Dragão do Mar, ocupando uma área de 2.272m2, distribuído em cinco pavimentos. 

Com a missão de disseminar informação, cultura, educação e lazer para toda a comunidade 

cearense, sem qualquer distinção de sexo, raça, religião ou nível econômico/social, oferece 

também atendimento especializado para deficientes físicos e analfabetos. 

Como se percebe, a biblioteca existe há mais de cem anos e, infelizmente, muitos 

até tem o conhecimento da existência dela, mas como é da cultura cearense, a maioria das 

pessoas se aproxima dos livros ou para ingressar na universidade, ou para aprovação em 

concursos.  

Realizada no segundo semestre de 2011, esta pesquisa se restringiu ao espaço 

infantojuvenil, como era o objetivo. A biblioteca é bastante visitada por jovens e adultos para 

estudar e pesquisar. Muitos não sabem, todavia, que por lá existem espaços e atividades 

voltadas para o público infantojuvenil. 

 Em entrevista com a bibliotecária, ela informou que o horário de funcionamento 

do local, durante a semana, é das 8h às 18h. Aos sábados e domingos, funciona das 14h as 

18h. Nesse local, as crianças podem fazer um cadastro para alugar livros. 

Retornando ao local em um domingo, já em 2012, deparei com as portas fechadas. 

Ao me informar com uma pessoa que estava por perto, fiquei sabendo que o local não 

funciona mais aos domingos. Imagino que diversos possam ter sido os motivos para isso 

acontecer. Reflito, porém, que um lugar importante para o cidadão, com acesso à informação, 

precisa encontrar meios de atrair os leitores, mas não reduzir o tempo para o acesso a ele. 

No que se refere às características do espaço infantil, notou-se que é amplo, 

iluminado e ventilado. Além de pequenas mesas com pequenas cadeiras, existe a opção de 

pufs, almofadas e um tapete de EVA que fica no centro. Além de livros, há TV e DVD à 
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disposição. Não há brinquedos. O local estava limpo, mas as estantes dos livros e os livros 

estavam empoeirados.  

Sobre o acervo, possui um volume de livros de literatura bem variado. Eles estão 

dispostos em estantes na altura de crianças. Poucos livros estão dispostos com as capas às 

vistas, ou seja, a maior parte está enfileirada. Em um determinado espaço, há duas pequenas 

estantes. Estas estão com livros chamados livro- jogos, que estavam sempre bem visíveis e de 

fácil acesso. As crianças observadas facilmente enxergavam esses livros.  

 

Foto 01 – Espaço infantojuvenil da Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel 

 

4.2.  Praça Luiza Távora 

 

A praça Luíza Távora se encontra no bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza. Esse 

espaço público possui uma biblioteca bem diferenciada. Ela funciona em um vagão de trem 

desativado, porém adaptado para uma sala de leitura. 

A sala de leitura dispõe de algumas prateleiras, contendo livros infantis. Estes 

livros foram doados pelo Governo Federal e até mesmo por algumas crianças. 
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A biblioteca possui três funcionárias, selecionadas e remuneradas por uma 

empresa terceirizada. Durante todo o dia, duas delas se revezam nos expedientes; a terceira 

trabalha só algumas vezes no mês. 

O horário de funcionamento do local de segunda a sábado é de 9h às 21h. Aos 

domingos funciona de 14h30min as 20h30m. 

      

Foto 02 – Parte externa da biblioteca da praça         Foto 03 – Parte Interna da biblioteca da praça     

O acervo contém livros para adultos, como revistas e até a Bíblia. Apesar de 

pequeno, o acervo de livros infantis é bem variado, indo de clássicos da Literatura Infantil a 

revistinhas da Turma da Mônica. 

 

4.3. Livrarias 

 

A livraria observada fica situada em um grande shopping de Fortaleza. O fluxo no 

local é intenso, principalmente aos finais de semana. A livraria é dividida em dois andares, 

sendo o espaço infantil localizado no piso inferior. O espaço, levando em consideração todo o 

tamanho da livraria, pode ser considerado pequeno. É composto por mesas e cadeiras para 

crianças. Possui cantinhos com almofadas específicos para leitura, TVs, onde são passados 

filmes infantis, e os livros, espalhados por estantes e prateleiras. Tudo é bastante colorido e 

prático para que a criança possa, de forma autônoma, aproveitar o espaço.  
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4.4. Escola Núcleo de Desenvolvimento da Criança (NDC) 

 

O Núcleo de Desenvolvimento da Criança- NDC foi criado em 1991. É ligado ao 

bloco de Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará. O público atendido é de 

crianças de dois anos e meio a cinco anos, filhos de professores, técnico-administrativos e 

alunos da Universidade.  

Segundo a coordenadora da escola, a metodologia se baseia no construtivismo e 

sociointeracionismo.  

No que se refere às salas de aula, possui apenas duas e cada turma tem dois 

professores responsáveis.  

Antes de haver um espaço destinado à sala de leitura, os livros ficavam em duas 

estantes na Secretaria. A partir de 2010, a escola conseguiu construir um espaço específico 

para a leitura. Nesse local, os livros não são organizados por gênero. Cada criança tem direito 

a alugar dois livros, duas vezes por semana. 

A sala de leitura é composta por duas estantes, dois móveis com livros dispostos, 

três mesinhas com cadeiras e uma rede de dormir pequena que fica em um canto da sala. 

Possui tapetes de EVA dispostos no chão. Realizamos observações com as turmas de infantil 

IV e V na sala de leitura e em sala de aula. 

 

Foto 04 – Biblioteca da Escola Núcleo de Desenvolvimento da Criança - NDC 
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5. OBSERVAÇÕES 

 

5.1 . Biblioteca Publica Governador Menezes Pimentel 

 

Efetuamos a maior parte das observações durante os finais de semana, pois, 

segundo uma funcionária do local, são os dias em que o fluxo de crianças é maior. Durante a 

semana, ocorrem com frequência as visitas programadas pelas escolas, momento em que 

também realizamos observação. 

Ao todo, foram realizadas quatro visitas no espaço infantil da biblioteca - três aos 

finais de semana e a outra em um dia da semana. No primeiro dia, um sábado, durante todo o 

período de funcionamento, que vai de 14h às 18h, apenas uma criança visitou o local. No 

segundo dia, também em um sábado, estiveram presentes três crianças e já no terceiro dia não 

apareceu nenhuma criança durante todo o horário de funcionamento.  

Na sequência, escrevo as observações e análises referentes às visitas realizadas 

por mim e os demais membros do grupo de pesquisa literatura infantil e formação do leitor.  

 

1° dia  

 

Durante todo o período de observação, somente uma criança visitou o local, com 

aparentemente seis anos de idade, e chegou acompanhada da mãe.  

A criança demonstrava familiaridade com o local, pois chegou correndo e se 

dirigindo às estantes, já escolhendo os livros bem à vontade. A mãe sentou-se em um dos pufs 

e deixou a criança escolher os livros. Ele selecionou um deles, com dobraduras, e pediu para 

sua mãe ler. Era um livro intitulado A história de tudo que tratava sobre a criação do universo. 

Sentou-se no puf ao lado da mãe e fazia perguntas à medida que ela lia as páginas.  

Depois escolheu outro livro, ficou folheando e pediu para a mãe ler – “Mas lê bem 

aqui”, apontando para uma parte específica que ele queria que ela lesse. Em seguida, foi à 

estante, escolheu outro livro e disse: “agora eu vou ver só essa”; pegou o livro e foi ao centro 

da sala – no tapete de EVA – distante de onde a mãe estava. Começou a descrever o que via, 

mas logo desistiu do livro – livro com dobraduras de animais. Quando ia para as estantes de 
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livros, mexia neles e dizia “não esse não”, até escolher um. Após 20 minutos na biblioteca, a 

criança disse que queria ir embora. A mãe pediu para que ele guardasse os livros e em seguida 

deixaram o local. 

Sobre o comportamento dessa criança na biblioteca, notei que ela se mostrou 

bastante independente nas escolhas dos livros. Em nenhum momento a mãe o influenciou, ela 

o ajudava apenas no momento da leitura, e, mesmo assim, a criança quis ter o momento da 

sua leitura individual, sem a ajuda da mãe. Ele não escolhia qualquer livro, ia em direção 

àqueles que chamavam mais a atenção, como o de dobraduras, por exemplo. Ao todo, ele 

escolheu três livros e não se interessou por alugar nenhum deles a fim de levar para casa. 

Percebi que essa criança já tinha o costume de estar ali. O seu comportamento 

demonstrou que ele conhecia bem o local, ou seja, visitar a biblioteca e ler livros de Literatura 

Infantil parecia já fazer parte da sua rotina. 

 

2° dia  

 

Nesse dia, três crianças estiveram no local. Um menino, que estava acompanhado 

da mãe, e depois um casal de irmãos, acompanhados pelo pai.  O menino, que estava com a 

mãe, aparentemente sete anos, pegou dois livros para ler. Deu preferência aos livros de 

tamanho grande. Sua mãe, durante um momento, fez algumas perguntas em relação ao livro 

que ela havia pegado para ler, Fábulas de Esopo. Parecia querer que o filho se interessasse 

por esse livro. 

Nesse caso, foi possível notar que o menino foi independente nas escolhas dos 

livros, os de dobraduras. A mãe escolheu o que para ela era mais interessante, Fábulas de 

Esopo, e que talvez achasse que seria mais importante para o filho ler, fazendo algumas 

perguntas. 

Nesse mesmo dia, estiveram no local mais duas crianças. Eram dois irmãos, uma 

menina e um menino. Eles estavam acompanhados pelo pai. 

O primeiro a escolher um livro foi o pai, que se acomodou em um puf sobre o 

chão e iniciou a leitura. O menino repetiu a atitude do pai e pegou dois livros. A irmã não 

conseguia se deter em alguma leitura. Pegou vários livros e, apesar de o irmão ter tentado 
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ajudá-la, ela não conseguiu ler nenhum. O garoto teve maior facilidade na escolha dos livros, 

se concentrando nas leituras. Já a menina, que aparentava ter cerca de 12 anos, não encontrou 

nenhum livro que a interessasse. 

Nesse caso, é curiosa a atitude do pai em escolher um livro para ler, o que 

estimula o filho a fazer o mesmo. O menino escolheu os livros sem a interferência do pai, o 

que demonstra saber o que quer. Já a menina pareceu não encontrar o que a ela agradasse, 

apesar das tentativas do irmão em ajudá-la. 

 

3° dia 

 

 Nesse dia, domingo, durante todo o horário de funcionamento, não compareceu 

nenhuma criança ao local. 

 

4° dia 

 

Visita programada pela escola 

 

Neste dia, aconteceu a visita de uma escola da rede privada, com 53 crianças, 

entre quatro e dez anos.  

A bibliotecária, responsável pelo setor infantil no momento da visita, conduziu as 

crianças pelo espaço, apresentando os diversos ambientes da biblioteca. Foram à sala de 

leitura em Braile, onde as crianças se sentaram e ouviram o responsável pelo setor oferecer 

explicações a respeito da finalidade e funcionamento daquele espaço.  

Em seguida, visitaram os acervos de pesquisa. Neste momento, a bibliotecária 

ressaltou que era importante as crianças prestarem atenção, pois “futuramente, quando 

crescerem, vão precisar aprender a usar a biblioteca para pesquisar”.  

Conheceram ainda o setor de empréstimos e só então se dirigiram à Seção Infantil. 

A bibliotecária realizou uma brincadeira em que as crianças tinham que estourar um balão e 

ler um trava-líguas. Quem realizasse a tarefa ganhava uma revistinha de brinde. Só depois 
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deste momento, as crianças puderam ter acesso aos livros que foram escolhidos pelas 

educadoras e pela bibliotecária e distribuídos.  

As crianças demonstraram interesse pela leitura. As menores folheavam e 

simulavam ler, enquanto as maiores liam para as menores. Algumas contavam a história com 

base na imagem para as demais e ainda trocavam os livros entre elas. 

As crianças maiores realizavam rapidamente a leitura ou abandonavam o livro. 

Acreditamos que, talvez, o livro não estivesse adequado à faixa etária delas. Notamos, em 

algumas crianças pequenas, a utilização do livro como um brinquedo, pois faziam aviãozinho 

ou simulavam outra brincadeira de faz de conta. 

Em certo momento, as educadoras determinaram o fim da visita, mas, na ocasião, 

algumas crianças já não estavam envolvidas com a atividade de leitura. No total, elas 

passaram duas horas na biblioteca. Foram 40 minutos na Seção Infantil, dos quais, 17 minutos 

foram destinados à leitura.  

Uma educadora relatou que, se ela pudesse escolher, não levaria as crianças à 

biblioteca, pois na sua opinião, se trata de uma atividade muito trabalhosa. Nesse caso, nota-

se um desconhecimento, por parte dessa educadora, da importância desse espaço para a 

formação leitora daquelas crianças.  

A bibliotecária encerrou, falando sobre a possibilidade de pegar livros 

emprestados e de visitarem a biblioteca com os familiares. Percebemos que, durante a visita, 

em instante algum, as crianças tentaram acessar os livros das estantes, até que fossem 

autorizadas a fazê-lo.  

Nessa visita, enfatizando o momento em que as crianças estiveram no Setor 

Infantil de Leitura, verifiquei que as crianças estavam bastante satisfeitas por estarem ali. Elas 

liam os livros que lhes foram entregues com bastante entusiasmo. 

Creio que as crianças poderiam ter aproveitado melhor aquele momento se 

pudessem ter escolhido os livros que iriam ler. Afinal, elas estavam em uma biblioteca, onde 

os livros são dispostos nas estantes para que o leitor escolha aquele pelo qual demonstre mais 

interesse. 

Observar que aquelas crianças gostaram de estar ali, se interessaram por aquele 

momento que desfrutaram, me fez refletir sobre por que existem tão poucas crianças visitando 
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aquele local sem o acompanhamento da escola. Aquele é um lugar público, onde se dispõe de 

livros para serem lidos ou levados por empréstimo para as casas. Por que será que tão poucas 

crianças frequentam aquele local por vontade própria ou pela vontade dos pais? 

 

5.2. Praça Luiza Távora 

 

Essa visita aconteceu em um sábado, e consideramos que o movimento foi bem 

intenso. O que também chamou a atenção foi o fato de que, apesar de serem poucos livros e 

não existir possibilidade de aluguel, a rotatividade de crianças no espaço é impressionante! 

Foram duas horas de observação e as crianças não paravam de entrar e sair. 

Notamos que, algumas crianças entram, dão uma olhada nos livros, uma folheada 

rápida e saem. Apareceram pais levando crianças de colo, mostrando e até folheando os 

livrinhos com elas. No seguimento, dircurso alguns fatos interessantes. 

 Um acontecimento curioso foi que uma das mães leu com seu filho um livro 

sobre dinossauros e, ao mesmo tempo em que lia, fazia perguntas para o filho (mãe: “como é 

o nome desse dinossauro?” / filho: “Tiranossauro Rex”). O menino aparentava ter quatro 

anos. 

 Uma menina pegou o livro Os Três Porquinhos. A mãe perguntou se ela queria 

ler para que ambas ouvissem, mas ela respondeu que não, porque já conhecia aquela história. 

Então a mãe a estimulou a pegar uma história que não fosse conhecida por ela. A menina, que 

aparentava quatro anos, passou a pegar livros constantemente, mas só os pegava, levava à sua 

mesa, olhava a capa e devolvia. Sua avó também estava no ambiente lendo um livro infantil, 

Os Aristogatos, mas a menina não demonstrou interesse ou curiosidade pela leitura da avó. 

 Uma menina, que parecia ter sete anos, estava ouvindo, e lendo com sua vizinha 

(13 anos) o livro Bibi vai à escola. Quando terminaram, a menina leu sozinha mais dois 

livros, Os Três Porquinhos e o Patinho Feio. 

 Dois meninos pegaram revistinhas e conversaram muito sobre os acontecimentos 

de cada uma delas. Não deu para acompanhar se eles estavam lendo e compartilhando a 

leitura ou se o entusiasmo estava mais ligado às ilustrações. 
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 Um menino pegou uma revistinha do Saci, o livreto dos Três Porquinhos e outra 

revistinha. Ele fez a "leitura" das imagens, passava as páginas bem rápido e ia falando:  a 

Cuca se transformou no Saci. O lobo soprou... Ele estava com o pai e notamos que este não 

conversava muito com o menino. Também não leu nenhuma história ou trecho com o garoto, 

permanecendo pouco tempo no local. O menininho saiu meio contrariado, dizendo "pai, a 

gente quer ficar, a gente não quer ir", referindo-se a ele e ao irmão. 

Em um determinado momento, estavam saindo da sala duas meninas. Depois de 

certo tempo, retornaram com o irmão de cinco anos. A menina, que parecia ser a mais velha, 

pegou um livro de dinossauros e depois outros dois. Apesar de ela ser mais independente, 

notamos que não leu nenhum dos livros até o final. A mãe leu para o menino um livro 

completo, que, em determinados momentos, chamou a atenção da mais nova. A menor pegava 

vários livros, folheava-os, contando as histórias com base nas gravuras e o fazia "bem" alto. 

Como foi dito, há um movimento de crianças muito grande no local. Elas usam o 

espaço para andar de patins, skate, enfim, para se divertirem na praça. E é nesse momento que 

elas aproveitam para visitar a biblioteca e ler um pouco. Apesar da pouca quantidade de 

livros, o fluxo do local é bem intenso.  

As crianças visitantes do local aparentavam uma faixa etária variada. Apesar 

dessa variedade, a faixa etária que predominou foi a de três a quatro anos. 

Em relação aos livros, o exemplar mais escolhido pelas crianças foi Os três 

porquinhos. 

Com relação à intensidade das visitas, perguntamo-nos: porque será que nesse 

local, que possui um número pequeno de livros, há mais crianças visitando, comparando com 

a Biblioteca Pública Menezes Pimentel, que encerra uma quantidade de livros maior?  

Acredito que, talvez, a visita à biblioteca da praça não tenha sido a primeira 

opção. A praça dispõe de um bom espaço que serve de encontro de crianças e pais. Eles 

visitam o local para diversas formas de lazer. Então, aproveitam e vão até a biblioteca. 

 

 

5.3. Livraria 
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As observações realizadas na livraria se deu de forma um pouco limitada, visto 

que passamos pouco tempo no local, por se tratar de um espaço comercial.  

Apesar de nos referirmos a espaço comercial, o que também nos surpreendeu foi o 

fato de que a livraria é um local onde se vivencia a prática da leitura. 

A movimentação é muito intensa. Muitas crianças passavam um tempo lendo um 

livro, mesmo sem a intenção de comprá-lo. 

Percebemos que a visita não era a primeira opção. Os pais chegavam 

acompanhados das crianças com sacolas nas mãos. Muitos deles também apareciam para fazer 

compras na livraria e deixavam seu filho na parte especifica para crianças. 

Vale ressaltar que o setor de livros infantis da livraria é atrativo para a criança, 

pois é composto de vídeos, cantinhos de leituras, música infantil ambiente, além de um acervo 

variado de livros.  

 

 5.4. Escola Núcleo de Desenvolvimento da Criança (NDC) 

 

Crianças do Infantil IV na sala de leitura 

 

No que se refere à ida da turma à sala de leitura, a professora nos informou que, 

antes de a turma chegar, são selecionados alguns livros. Estes são arrumados sobre os tapetes. 

Ela ressalta que essa seleção não impede de as crianças pegarem os livros que estão nas 

estantes. Sobre essa observação, exponho alguns pontos importantes: 

 a turma é composta por nove alunos, mas estavam presentes apenas sete; 

 as crianças foram entrando aos poucos no espaço e correram direto para os locais onde 

tinham livros; 

 duas crianças pegaram dois livros e se acomodaram na rede. Uma estava concentrada, 

mas a outra agitada; 

 uma criança pegou um livro - jogo e sentou-se na cadeira com a mesa. Passou quase o 

tempo todo sozinha, observando o livro, que mais parecia uma casinha; 
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 elas ficaram livremente nesse espaço, sem o direcionamento dos professores, que 

ficaram só observando e intervindo nos momentos necessários; 

 um grupo de três crianças sentou-se no tapete e ficou olhando alguns livros. Passavam 

cerca de 2min com cada livro. Uma dessas crianças mencionava palavras como se 

estivesse lendo a história; 

 outra criança, após pegar um livro e ler sobre a mesa, foi até um dos móveis e 

localizou um mapa. Ficou cerca de 3min observando e demonstrava estar bem 

interessada e 

 uma das crianças foi até a estante, pegou um livro e disse: “Esse livro é perfeito”. 

Observei que chamaram mais a atenção das crianças os livros - jogo. Poucas iam à 

estante pegar livros, a maior parte se deteve a ler os livros que estavam separados nos tapetes. 

Em um canto da sala, estavam arrumados alguns gibis, mas nenhuma criança os pegou. 

       As crianças têm um grande interesse em alugar livros a fim de levar para casa. 

Elas têm direito a alugar dois livros. Uma criança, ao ser advertida pela professora por querer 

alugar mais um livro, além dos dois que já havia escolhido, não ficou satisfeita e disse: “eu 

vou sair dessa escola”. 

Verifiquei que a turma se sentia muito bem no local, e que, mesmo não sendo 

leitores, eles simulavam a leitura e se divertiam com os livros - jogo, que eram os preferidos. 

  

As professoras não intervinham nos momentos de escolhas dos livros, ficavam 

apenas observando, mediando em alguns momentos. 

 

Atividade de leitura direcionada - Infantil IV 

 

 

Após observação das crianças na sala de leitura, conversamos com as professoras 

sobre a necessidade de ver uma atividade direcionada, com livros de Literatura. A atividade 

teve como desfecho levar os meninos à sala de leitura para olharem alguns livros e alugarem, 

se quisessem. Posteriormente, a professora os direcionou para a sala de aula, a fim de lhes 

contar a história da Branca de Neve, de forma bem lúdica. Em seguida, fizeram uma 

dramatização. 

A permanência das crianças no espaço se deu de forma muito rápida, pois 

passaram cerca de dez minutos no local. Segundo a professora, aquele não era um dia 

destinado à ida das crianças à sala de leitura. Eles foram em virtude da atividade de leitura. 
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Crianças do Infantil V na sala de leitura 

 

A turma de infantil V é composta por doze alunos. Sobre a observação, as 

informações mais significativas foram: 

 os livros estavam dispostos da maneira como a turma anterior deixou, ou seja, não 

houve uma organização das professoras do Infantil V; 

 oito crianças ficaram juntas no chão; duas ficaram nas cadeiras junto à mesa e duas na 

rede; 

 primeiramente, elas pegaram os livros que já estavam separados nos tapetes; 

 dois alunos resolveram brincar de vender livros (livrinhos pequenos que havia em 

grande quantidade), diziam: “quem quer comprar, custa só um real”!; 

 alguns alunos pegaram gibis que ficavam em um canto não muito visível, pois a 

professora os mostrou para eles e 

 na hora de deixar o local, a professora falou que eles precisavam organizar os livros, 

pois já estava na hora de ir para a sala. Eles organizaram e foram saindo aos poucos, 

correndo. 

Hajam vistos os itens observados nessa turma, notei que dificilmente as crianças 

veem os livros isoladamente, pois sempre se juntam duas ou três para essa finalidade. Ao 

contrário do Infantil IV, um aluno pegou um gibi para olhar, pois a professora o mostrou a 

ele. Não sei se, caso ela não tivesse mostrado, as crianças os pegariam, como foi o caso do 

Infantil IV.  

Outro fator observado, fazendo uma comparação com a outra turma, foi que essa 

turma esteve mais dispersa. Eles não passavam muito tempo manuseando um livro; pelo 

contrário, logo inventavam uma brincadeira, como foi o caso do menino que brincou de 

vender livros. Houve uma preferência por livros pequenos e livros-jogo. 

 

Atividade de leitura direcionada - Infantil V 

 

 A atividade realizada pela professora foi de levar os alunos à sala de leitura, a fim de 

que ficassem à vontade para ver os livros que quisessem. Estavam presentes oito alunos, dos 
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quais, cinco alugaram livros. Eles não pararam muito tempo para ver os livros, apenas deram 

uma rápida folheada e alugaram. Depois de 15 minutos foram para a sala.  

 Nesse caso, creio que a professora poderia ter direcionado mais essa atividade. Era 

possível ter explorado mais esse momento, conversando com a turma sobre os livros que eles 

escolheram, ou ter feito uma leitura de algum livro que as crianças preferiram. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Para o início da Literatura Infantil na França e na Inglaterra, criança, família e 

escola foram as peças fundamentais. A família passou a ser mais valorizada, pois era 

favorável para o Estado. A escola foi muito necessária, pois, para que as obras pudessem ser 

consumidas, se faziam necessários leitores para lê-las.  

A Literatura no Brasil nasceu muito depois do ocorrido nos países onde ela surgiu. 

Precisou haver a nacionalização dos livros infantis, pois, antes, eles eram traduzidos no 

português de Portugal. Quem deu o pontapé foi Figueiredo Pimentel, adaptando vários contos. 

A Literatura Infantil brasileira modernizou-se com o escritor Monteiro Lobato, 

escritor principal dessa época. Então, as crianças passaram a ser personagens principais de 

suas obras. Os livros passaram a ser um meio de moldar a crianças para a sociedade. Valores 

morais estavam presentes nas obras para esse fim. 

Pesquisas apontaram que são 77 milhões de brasileiros não leitores. Em Fortaleza, 

a Biblioteca Pública Menezes Pimentel é pouco frequentada, principalmente por crianças. 

Nesse caso, é preciso haver incentivos do Governo através de investimentos e divulgação. É 

preciso ampliar o acesso ao livro e investir na formação de leitores. 

Este trabalho abordou o tema de crianças de informações acerca de espaços 

formais e informais destinados a leitores infantis de Fortaleza - CE. Com efeito, foi necessária 

a abordagem do aprendizado da leitura. Como visto, esse aprendizado é fator determinante 

para incentivar a prática da leitura em crianças. Concluo que a maneira como o ensino da 

leitura é praticado influenciará de forma positiva ou negativa nesse processo de 

aprendizagem. Os conhecimentos que a criança traz consigo, a escolha do acervo pela 

professor, bem como a narração da história, devem ser avaliados a fim de proporcionar um 

aprendizado prazeroso. 

Recentemente, estudiosos verificaram o ensino da leitura e foi analisada a ideia de 

que esse ensino estava ocorrendo de modo muito tradicional, mecanizado, sem contexto, nem 

que houvesse uma exploração saudável dos textos. A preocupação estava em ensinar os 

códigos da língua escrita, deixando de lado os prazeres que a leitura pode proporcionar. Nesse 

sentido, é importante que professores possam rever suas didáticas em sala de aula, 

dinamizando e proporcionado momentos de prazer às crianças. 



46 

 

Além de o fator pedagógico ser deveras importante no que se refere à formação de 

futuros leitores, o familiar também é considerado. O exemplo que os pais dão quando leem ou 

contam histórias para seus pequenos influenciará o gosto pelas crianças. Também não é 

forçando o filho a ler que a família ajudará. É preciso trabalhar de forma com que o livro se 

torne algo atraente. 

Existem os fatores que podem distanciar a criança do gosto pela leitura, como os 

jogos eletrônicos, cada vez mais presente no seu cotidiano, fazendo com que perca a 

motivação por outras atividades. As bibliotecas e livrarias são opções onde ela pode encontrar 

outras crianças e trocar experiências. 

No que se refere aos espaços onde se realizaram as observações, é perceptível o 

fato de que são muito importantes para a prática da leitura. A biblioteca pública pesquisa é tão 

antiga como pouco freqüentada. Possui um espaço amplo destinado a crianças, mas que 

precisa ser avaliado, pois a limpeza e o cuidado com os livros necessitam de mais atenção. As 

crianças que a visitarem, entretanto, irão encontrar um acervo variado. 

No que se refere às crianças observadas na biblioteca, notei que sempre estavam 

acompanhadas da família, o que demonstra a importância desse grupo no incentivo. 

Continuamente as crianças estavam acompanhadas dos pais e irmãos. A idade das crianças 

variava de seis a 12 anos e a maioria demonstrou familiaridade com o local e independência 

nas escolhas dos livros. Sobre a visita programada pela escola, pude constatar que houve 

limitação no que concerne à aproximação das crianças com os livros das estantes. As crianças 

estavam em uma biblioteca e foram limitadas a olhar somente os livros que já estavam 

separados. Outro fator relevante foi a falta de consciência de uma das professoras em relação 

à importância daquele espaço, quando revelou que, se pudesse escolher, não levaria as 

crianças à biblioteca. 

A biblioteca da praça Luiza Távora é um espaço encantador. Pequeno, menor do 

que a Biblioteca Pública, porém com um grande número de crianças visitando. É deveras 

satisfatório para quem tem consciência da importância da Literatura Infantil para a formação 

do leitor ver crianças debruçadas sobre as histórias. 

As crianças que visitam o local têm uma faixa etária variada. Apesar dessa 

variedade, a faixa etária que predominou foi à de três a quatro anos. A biblioteca está situada 
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em uma praça, de modo que as crianças brincam ali e aproveitam para ir à biblioteca 

acompanhas da família.  

Sobre as livrarias, a faixa etária das crianças é bastante variada. Também as visitas 

a este local não foi à primeira opção. Considero que, apesar de reservarem espaços pequenos 

para os livros infantis, o local também é um incentivador da leitura. O objetivo comercial se 

transforma em espaço de vivência da leitura infantil.  

A sala de leitura da escola Núcleo de Desenvolvimento da Criança aos poucos foi 

se formando. Possui poucos livros, porém as visitas das crianças são realizadas com 

frequência, pois elas possuem um interesse imenso por alugar os livros. 

Sobre as observações realizadas com crianças de quatro anos da turma do Infantil 

IV, um fator interessante foi que estas demonstraram gostar bastante de visitar a sala de 

leitura. Levar as crianças à esse espaço faz parte do planejamento das professoras. Alí elas 

cumprem seus papéis de leitores, pois as atitudes diante dos livros demonstraram que aquilo 

já fazia parte de seus cotidianos; eles já sabiam que os livros contavam alguma história ou 

informavam algo. E, assim como na Biblioteca Menezes Pimentel, os livros preferidos foram 

os livro- jogos. 

Um pouco diferente da turma do Infantil IV, as crianças de cinco anos da turma de 

Infantil V demonstraram-se mais dispersas. Grande parte dos alunos fazia brincadeiras com os 

livros, enquanto outros estavam concentrados na leitura dos livros-jogos, que, como na outra 

turma, foram os preferidos.  

Não sei se a dispersão dessa turma é resulta da prática da professora com os 

alunos ou se é característica da natureza das crianças, pois a turma do Infantil IV demonstrou 

mais maturidade diante dos livros, comparada à turma de Infantil V. 

Mediante as observações realizadas, concluo que, a Biblioteca Pública, que é o 

espaço mais acessível, é um locus formal. As visitas a esses locais de leitura não significa 

algo natural à sociedade local. Não se tem a cultura de visitar bibliotecas, principalmente as 

crianças que querem estar em espaços que lhes proporcionem prazer por via da ludicidade. 

Esse é o caso da Biblioteca da praça e da Livraria, onde há crianças brincando em 

envolvimento com os livros.  
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Por fim, sei que existem espaços com acesso à Literatura Infantil, destinados a 

crianças, porém, estas, para se locomoverem, necessitam da ajuda dos adultos. Nesse caso, a 

consciência da importância de proporcionar às crianças momentos de contato com o livro 

deve ser refletida pelos responsáveis. A escola, mediada pelos seus professores, também tem 

um papel muito importante. Então lhe é cabível avaliar se sua metodologia de ensino da 

leitura está sendo praticada de forma adequada. Também cabe ao Poder Público investir em 

espaços públicos, além de promover campanhas de incentivo à leitura. Se todos esses itens 

forem avaliados pelos responsáveis, com certeza, se terá um país de leitores. 
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CORREÇÃO 

- Conceituar livros-jogos 

-Biblioteca do NDC (trocar por sala de leitura). 

-indicar quantidade dos alunos 

-idade dos alunos 

-definir espaços formais e informais 

-leitura inicial (começa pela ficção/imagens) 

 

 

 


