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 RESUMO 

 

Relata como a literatura infantil tem sido utilizada na formação de leitores. Tem 
como objetivo analisar de que forma essa literatura serve como ferramenta nesse processo. De 
forma mais específica, descrever as formas como a literatura infantil é utilizada em atividades 
lúdicas de incentivo à leitura, quais dessas atividades são realizadas em bibliotecas escolares e 
qual o papel do bibliotecário ou do mediador de leitura no processo de formação de leitores. 
Apresenta estudos acerca da literatura infantil, aspectos psicológicos da criança com relação 
essa literatura, formação de leitores e biblioteca escolar. Descreve as atividades lúdicas 
realizadas na Biblioteca Infantil Cecília Meireles, pela professora responsável por esse 
espaço, que utilizam a literatura infantil com o objetivo de formar leitores. Enfatiza, por meio 
de coleta de dados, a aceitação das atividades perante o público alvo da biblioteca escolar 
citada e o papel da professora como mediadora de leitura. Mostra conclusões acerca da 
eficácia do método ilustrado, que utiliza a literatura infantil no sentido de formar leitores, 
aplicado no público da Biblioteca Cecília Meireles.  
 

Palavras-chave: Formação de leitores. Literatura infantil. Biblioteca escolar.  
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ABSTRACT 

 

Reported as children’s literature has been used in the training of readers. Aims to 
analyze the way that literature serves as a tool in that process, more specifically, to describe 
how children’s literature is udsed in recreational activities to encourage reading, which of 
these activities are carried out in school libraries and  the role of librarian or the mediador of 
reading the training of readers. Describes the recreational activities held in the Library 
Children Cecilia Meireles using children’s literature. Emphasizes, through data collection, the 
acceptance of the activities before the audience cited the school library and its role as 
mediador of reading. Shows conclusions about the effectiveness of the method illustrated, 
which uses children’s literature to readrs form, applied to the public Library Cecilia Meireles. 
 
Keywords: Training of reads. Childich literature. Library School. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O assunto da pouca leitura da população brasileira é muito discutido por 

profissionais, principalmente, das áreas de Educação e Biblioteconomia. Tendo em vista esse 

fato, o que alguns autores observam é que o gosto pela leitura quando cultivado desde a 

infância tem uma grande possibilidade de se prolongar por toda a vida.  

 

Mas o que se observa hoje é que as crianças em fase se amadurecimento 

intelectual, geralmente, perdem tempo com atrativos que não contribuem muito para o seu 

desenvolvimento cognitivo e a leitura fica em segundo plano. Entretanto, esses mesmos 

teóricos sugerem uma leitura muito atrativa para a criança, a ‘literatura infantil’, sobretudo 

nessa fase de desenvolvimento cronológico e intelectual, uma vez que, essa literatura mostra 

para a criança, através do lúdico, assuntos infantis. É isso que a torna atrativa, podendo assim, 

contribuir para a sua formação leitora. “Literatura infantil tem várias funções: lúdica, intelectual, 

estética, ética. Há como que processo progressivo, à medida que as leituras vão sendo feitas [...] há 

possibilidade de se ir formando um leitor.” (OLIVEIRA, A., 1991, p. 66). Portanto, essa reflexão 

nos levou a questionar de que maneira a literatura infantil pode ser útil como ferramenta de 

incentivo ao gosto pela leitura, aproveitando-se dessa atração natural que ela exerce na 

criança.   

 

Assim a escolha dessa temática se deu pelo fato de que logo no início do curso de 

graduação em Biblioteconomia nos foi exigida uma pesquisa sobre contos de fadas, o que nos 

despertou interesse pela literatura infantil. Assim, ao aprofundarmos a pesquisa percebemos a 

relação desse assunto com a leitura na infância e com práticas realizadas em bibliotecas 

escolares, o que nos instigou. Uma vez que obtivemos as primeiras experiências com leitura 

ainda na infância, e por sentir que essas questões de incentivo ao gosto pela leitura, formação 

de leitores estava sempre em pauta nas aulas e nos eventos da área da Biblioteconomia. 

 

Logo, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar se a literatura infantil 

pode contribuir para a formação de leitores. Desse objetivo geral, decorrem os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) identificar de que forma a literatura infantil pode ser utilizada no intuito de formar 

leitores;  
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b) verificar que tipo de atividades com foco na formação de leitores e utilizando literatura 

infantil podem ser realizadas em bibliotecas escolares;  

c) destacar o papel do bibliotecário como mediador nesse processo de formação de 

leitores.  

 

O método utilizado nesta pesquisa foi o dialético, uma vez que, o objeto de estudo 

foi analisado considerando-se o contexto onde está inserido, já que segundo Gil (1999) esse 

método dá base para a interpretação totalizante da realidade, pois estabelece que os fatos não 

podem ser entendidos quando considerados isoladamente, fora de influências econômicas e 

culturais. 

 

O tipo de pesquisa realizada possui caráter exploratório o que proporcionou uma 

visão geral da temática da formação de leitores. Conforme Gil (1999), este nível de pesquisa 

tem a finalidade de oferecer uma visão geral acerca do tema estabelecido para o estudo e 

possibilita a delimitação do mesmo. Para tanto fizemos uma pesquisa bibliográfica que 

consistiu em um levantamento do que foi publicado sobre o tema do modo como definem 

Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 61): 

 
A pesquisa bibliográfica é um meio de formação por excelência e constitui o 
procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio 
do estado da arte sobre determinado tema. Como trabalho cientifico original, 
constitui a pesquisa propriamente dita na área das ciências humanas.   

 

Após o domínio da teoria evoluímos para a pesquisa de campo na Biblioteca 

Infantil Cecília Meireles, que tem como público alvo alunos da educação infantil ao 

fundamental I, uma vez que, “no estudo de campo estuda-se um grupo ou comunidade em 

termos de sua estrutura social [...] tende a utilizar muito mais técnicas de observação.” (GIL, 

1999, p. 72).  

 

Procedemos a uma observação não-participante na biblioteca acima especificada, 

que de acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007) ocorre quando o pesquisador se coloca na 

posição de expectador, evitando o envolvimento com o objeto estudado. Assim, observamos a 

rotina da biblioteca infantil com relação ao seu funcionamento, frequência de usuários, 

atendimento, empréstimos e também a atividade de incentivo à leitura ‘contação de histórias’. 
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A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas com a 

bibliotecária da escola e a professora responsável pela Biblioteca Infantil Cecília Meireles. 

Para Lakatos e Marconi (1991) esse tipo de entrevista dá liberdade para o entrevistador 

explorar amplamente as perguntas, que são abertas e podem ser respondidas informalmente 

pelo entrevistado.   

 

Logo, a pesquisa mostra um caráter qualitativo, uma vez que, ao tentar elaborar 

reflexões acerca dos dados coletados, confirmamos o que diz Minayo (1994) quando se refere 

a esse assunto, para ela a pesquisa qualitativa se preocupa com níveis de realidade e não com 

quantidade e trabalha com um universo de aspirações, valores e atitudes o que representa o 

espaço profundo das relações e que não pode ser quantificado.  

 

Desse modo, no segundo capítulo procuramos fazer um apanhado da história da 

literatura infantil, abrangendo os principais pontos e autores que compuseram essa história 

desde suas origens, inclusive no Brasil. Entre outros autores buscamos subsídios em Nelly 

Novaes Coelho, Robert Darton, Lígia Cadamartori, Marisa Lajolo e Regina Zilberman.  

 

No terceiro capítulo buscamos esclarecer que influências a literatura infantil 

exerce na vida da criança e no seu desenvolvimento. Nesse momento, além de outros teóricos, 

nos foi útil a interpretação de Vygotsky feita por Tereza Cristina Rego e Marta Kohl de 

Oliveira. Ainda no mesmo capítulo elucidamos a formação do leitor através da literatura 

infantil utilizamos, entre outros, os estudos os de Maria Helena Martins, Alaíde Lisboa de 

Oliveira, Laura Sandroni e Luiz Raul Machado 

 

Já no capítulo quatro falamos um pouco da biblioteca escolar, e de seu papel na 

formação do leitor, salientamos a figura do bibliotecário nesse processo e a utilização de 

atividades lúdicas realizadas por ele nesse espaço. Para tanto utilizamos os estudos de, 

Waldeck Carneiro da Silva, Ezequiel Theodoro da Silva, Mirian Amato; Neise Aparecida Rodrigues 

Garcia, Cristine Baptista e Regina Pentagna, entre outros. 

 

No capítulo de número cinco ressaltamos o modo como a literatura infantil é 

utilizada em atividades de estímulo à leitura na biblioteca escolar. Para uma visão do que 

ocorre na realidade optamos por realizar uma pesquisa na Biblioteca Infantil Cecília Meireles 

localizada no Colégio Juvenal de Carvalho. A pesquisa foi realizada junto à bibliotecária da 
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escola e a professora responsável pela biblioteca citada. Assim nessa etapa do trabalho 

apresentamos a escola, a biblioteca e seu funcionamento, e o processo de formação de leitores 

nesse ambiente, ao mesmo tempo em que analisamos e interpretamos os dados obtidos no 

estudo. 

 

No capítulo seis destacamos considerações acerca da literatura infantil como 

ferramenta na formação de leitores, tendo como base o estudo teórico especificado acima e a 

coleta de dados realizada na biblioteca escolar acima citada. Com base em entrevistas e 

observações.  
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2 LITERATURA INFANTIL: um pouco de história 

 

Os livros ofertados nos catálogos infantis das editoras, com ilustrações, e que 

prendem de alguma forma a atenção das crianças por suas histórias que despertam o seu 

interesse, podem ser considerados literatura infantil, como define Cunha (1998, p. 53): “[...] 

literatura infantil são os livros que têm a capacidade de provocar a emoção, o prazer, 

entretenimento, a fantasia, a identificação e o interesse dos pequenos.” 

 

Mas essa literatura infantil definida acima já foi muito diferente, o homem sempre 

foi mestre na arte de contar histórias, e o berço dessa literatura está na criação poética celta-

bretã. Essas narrativas foram se modificando e se multiplicando ao longo dos tempos até 

chegar à França do século XVII. As narrativas eram o lazer dos camponeses que nas suas, 

veilleé1, passavam as noites a compartilhá-las. 

 

Os contos da massa trabalhadora francesa logo chegaram à corte, através dos 

próprios camponeses que serviam nos salões, assim Charles Perrault do mesmo modo que 

outras pessoas de sua classe social cresceram ouvindo as histórias desse modo, ele com um 

trabalho de adaptação e lapidação chegou a seus ‘Contos de mamãe gansa’, grande clássico da 

Literatura infantil universal. Depois de Perrault surgiram outros autores que se dedicaram às 

histórias infantis e igualmente se tornaram clássicos, são eles, os irmãos Grimm, Andersen, 

Carrol entre outros. 

 

No Brasil a literatura infantil só chegou no século XX, o grande nome desse 

gênero no país foi Monteiro Lobato, o autor do ‘Picapau amarelo’. Com sua obra o autor 

enaltece a natureza brasileira e principalmente o ‘ser criança’, tendo como ideal de livro: “um 

lugar onde a criança possa morar” Lajolo; Zilberman (2006, p. 72). Hoje a Literatura Infantil 

brasileira é um grande segmento de mercado e tem um público enorme, e grandes autores 

seguidores de Lobato.   

 

 

 

 

                                                 
1  Vigília, serão.  No texto o termo está empregado como reunião junto à lareira. 
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2.1 Das narrativas clássicas aos contos de fadas 

 

A história das civilizações mostra que desde a antiguidade o homem sempre se 

sentiu atraído pelo maravilhoso, pelo mito, pelo inexplicável, sentimento esse que se reflete 

de várias maneiras. Uma das formas mais frequentes e mais remotas de manifestar essa 

vontade de explicar o inexplicável é a literatura, sobre esse modo de registro comenta 

Amarilha (1997, p. 77):  

 
É na literatura que nossa memória está melhor preservada porque, lá, os fatos da 
realidade associados à imaginação têm sangue, suor, emoção e, assim, é através dela 
que podemos observar em retrospectiva a trajetória da vida como múltipla e plena de 
virtudes inesperadas. As muitas situações pelas quais passam um personagem, as 
decisões que toma e aquelas que não toma nos dão a dimensão memorialista da 
realidade que se viveu e que poderia ter vivido.   

 

Consta de relatos que, uma das mais envolventes formas de literatura, a literatura 

infantil, tem origens muito mais remotas do que os clássicos contos de fadas de Perrault e 

Andersen. Porém a origem dessas narrativas se esconde na criação poética celta-bretã que deu 

origem as Lais2, e as novelas de cavalaria do ciclo arturiano, onde aparece pela primeira vez a 

figura da fada. Coelho, N. (1991) define fada como sendo um ser de origem pagã, imortal, 

caprichoso e de espírito elementar que transita entre o céu e a terra.     

 

Desse emaranhado de histórias surgem as fábulas, os contos maravilhosos e os 

contos de fadas, a que autores convencionaram chamar literatura infantil, cuja origem alguns 

autores acreditavam, ter sido a França do século XVII. Contudo, estudos de literatura 

folclórica e popular apontam fontes orientais para essa literatura, a mais conhecida é ‘As mil e 

uma noites’.  

 

Com o passar do tempo essas narrativas maravilhosas se espalharam pela França 

do Antigo Regime, os contos populares de influência longínqua, foram acrescidos de fatos 

cotidianos e cenas picantes e violentos da vida dos camponeses que viviam sob grandes 

dificuldades enfrentando as peripécias de uma vida sofrida e marginalizada.  

 

E esses mesmos trabalhadores, na veilleé, reunião junto à lareira, partilhavam 

essas narrativas em seus momentos de lazer, no intuito de divertir os adultos e assustar as 
                                                 
2  Pequenas narrativas rimadas ou poemetos de origem folclórica sobre o amor a cavalaria e o envolvimento 
sobrenatural, normalmente impulsionado pelo fantástico. 
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crianças. Sobre isso comenta Darton (1998, p. 30-31): “Como todos os contadores de 

histórias, os narradores camponeses adaptavam o cenário de seus relatos ao seu próprio 

meio”. Mas eles mantinham os principais elementos, e cada um desses narradores empregava 

as histórias estilo próprio  

 

Como podemos observar os contos não eram exclusivamente para crianças tendo 

em vista as cenas picantes e de violência do dia-a-dia camponês relatados em suas histórias, 

até mesmo porque na época, não se pensava na infância como uma fase de inocência, e 

distinta da adolescência e da fase adulta. Nota-se pelo modo de se vestir da criança da época 

que representava um adulto em miniatura. Segundo Darton (1998), esse aspecto se dá 

principalmente no trabalho infantil. Os filhos dos camponeses trabalhavam nas lavouras com 

os pais, logo que começavam a andar, e na adolescência serviam como criados na corte.  

 
 
O elo entre os contos populares e as crianças foi sem dúvida as amas-de-leite e as 

criadas que vieram das massas populares perisienses para servir nos salões sofisticados. Foi 

assim que o nobre Charles Perrault tomou conhecimento dessas histórias. Aproveitando esse 

universo fantasioso, ele as adaptou e “retocou tudo, para atender ao gosto dos sofisticados 

frequentadores dos salões parisienses.” (DARTON, 1998, p. 24). Foi assim que em 1697 

Perrault publicou seus Contes de ma Mére l’Oye (Contos de mamãe gansa), nascia aí a 

literatura infantil.  

 

O tom moralizante que Perrault empregou nos contos populares retrata as boas 

maneiras da burguesia e os interesses pedagógicos da época. Já que a criança era considerada 

um adulto em potencial. A literatura passou a ser um instrumento de maturação, assim, até a 

criança chegar à idade adulta, experimentava as inspirações cristãs e morais, como expõe 

Góes (1991, p. 77): “para Perrault, a principal característica do livro para crianças era, 

evidentemente, a moralidade de inspiração cristã, mas apresentada disfarçadamente.” 

 

Mais de um século depois os alemães filólogos, folcloristas, historiadores e 

pesquisadores Jacob e Wilhelm Grimm recolheram da cultua popular uma massa de textos 

que serviram de material para os Contos de fadas para crianças e adultos, publicados entre os 

anos de 1812 e 1822. 
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Os contos dos irmãos Grimm abandonaram a violência de Perrault e trouxeram o 

romantismo e o humanismo, próprios de sua obra, onde estão presentes o encantamento e as 

metamorfoses. Esses autores têm o trabalho de enaltecer o povo alemão mostrando suas 

lendas e apresentando a sua alma poética, a respeito dessa característica dos autores salienta 

Coelho, N. (1991, p. 73): “os Grimm redescobrem o mundo maravilhoso da fantasia o dos 

mitos que desde sempre seduziu a imaginação humana [...] despojando-os da erudição com 

que haviam sido tratados, começam a publicá-los.” 

 

Ainda no mesmo século nasce na Dinamarca em 2 de abril de 1805 Hans 

Christian Andersen, sua data de nascimento é dedicada ao Dia Internacional do Livro Infantil.  

Esse autor é considerado o criador da literatura infantil contemporânea, Andersen publicou 

histórias da cultura popular e outras criadas por ele próprio, inaugurando um novo estilo de 

literatura infantil. 

 

Sua primeira obra foi a coleção Histórias maravilhosas. Nesse livro observa-se a 

ironia, a sátira, e até a tristeza que chega ao trágico com O patinho feio, obra que o 

imortalizou. Mas o que se destaca na criação de Andersen “é sem dúvida o lírico e o profundo 

sentimento humano, onde sobressai a atmosfera poética, a ambivalência da realidade e 

irrealidade em que se movem fadas, crianças [...].” (GOÉS, 1991, p. 90).    

 

Em lugar desse maravilhoso surge o fantástico absurdo, estilo inaugurado com a 

publicação em 1865 do insólito Alice no país das maravilhas, a mais famosa história do 

escritor inglês Lewis Carrol.  Cadamartori (1994) considera esse autor o inventor do conto 

infantil, ele se desvencilha do tom moralizante das antigas histórias, proporcionando ao leitor 

diversas interpretações. 

 

Alice no país das maravilhas trata de assuntos pertinentes à infância dentre eles, a 

angústia de crescer e a timidez, com um tom despretensioso. “O grande valor dessa obra está 

na ‘invenção da linguagem’. O autor usa o jogo lógico-semântico para criticar costumes e 

pessoas da época.” (GÓES, 1991, p. 94). 

 

Seguindo a linha do maravilhoso sobrenatural dos contos de fadas Carlo Lorenzini 

Collodi publica na Itália, em 1883, um dos maiores sucessos desse gênero literário, As 

aventuras de Pinochio a história do boneco falante. “Nela aparece a Fada Azul, madrinha 
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mágica com que todas as crianças sonhavam”. (COELHO, N., 1991, p. 81). Nele está presente 

também o tema bíblico pai-filho, assim Collodi valoriza o sentimento à família, isto é, 

consciência cristã característica da literatura infantil no século XIX na Itália.    

 

Pelas mãos de James M. Barrie nasce uma das mais emocionantes narrativas da 

literatura infantil, Peter Pan, a história do menino que não queria crescer. O conto foi 

encenado pela primeira vez no teatro em 1904 com grande sucesso. De acordo com Góes 

(1991) em Peter Pan é apresentada a Terra do Nunca, lugar onde vive o personagem título, 

assim como figuras inesquecíveis que junto com Peter vivem incontáveis aventuras. 

Completa-se assim o quadro da literatura infantil clássica universal. 

 

2.2 Literatura Infantil no Brasil 

 

Ao passo que a literatura infantil nesse formato, que conhecemos, teve início no 

século XVII com a publicação dos Contos de mamãe gansa de Charles Perrault, a literatura 

infantil brasileira, só surge em meados do século XX. Embora no século XIX já tenhamos 

registros de obras destinadas ao público infantil, mas nada em grandes proporções. Em 1808 

com a implantação da Imprensa Régia, explode a atividade editorial no Brasil começando a 

publicação de livros para crianças. Mas esses se limitavam a traduções e coletâneas de 

coleções estrangeiras, em sua maioria, apesar disso não podemos caracterizar uma produção 

literária regular. 

 

No início do século seguinte acelera-se o processo de urbanização, com mais 

pessoas frequentando os centros urbanos, aparecem várias publicações como romances, 

revistas femininas, material didático, e alguns livros destinados às crianças, obtendo bastante 

aceitação. Destaca-se aí o papel da escola como difusora desse novo gênero literário nacional. 

Como afirma Lajolo e Zilberman (2006, p. 25): 

 
Como é à instituição escolar que as sociedades modernas confiam a iniciação da 
infância tanto em seus valores ideológicos, quanto nas habilidades, técnicas e 
conhecimento necessário inclusive à produção de bens culturais, é entre os séculos 
XIX e XX que se abre espaço, nas letras brasileiras, para um tipo de produção 
didática e literária dirigida em particular ao público infantil. 

 

Mas a grande explosão da literatura infantil surge em 1921 com a publicação de 

Narizinho Arrebitado de Monteiro Lobato, seu segundo livro de leitura para escolas primárias. 
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Lobato tem em vista o objetivo de divertir a criança, e veio para quebrar os padrões 

estabelecidos, apresentando-lhe um novo mundo, mexendo com o seu imaginário, 

estimulando seu senso crítico e levando-a a ter sua própria verdade. Como definiu 

Cadamartori (1994) Lobato em seus livros infantis, se permite criar um mundo irreal, e 

antecipa uma realidade superando os conceitos e os preconceitos da situação histórica 

produzida. 

 

Com a publicação de Narizinho Arrebitado, Monteiro Lobato traz a público o 

espaço e o elenco do sítio do Picapau Amarelo, propriedade rural de Dona Benta e espaço de 

aventuras de Narizinho, Pedrinho, e dos seres encantados, Emília, Visconde, entre outros, e 

frequentemente visitado por personagens de contos de fadas.  

 

De acordo com Lajolo e Zilberman (2006) o sítio do Picapau Amarelo é o ponto 

de entrada das aventuras vividas pelos netos de Dona Benta e toda a turma do sítio. Esse lugar 

mágico é visitado por heróis como Peter Pan, D. Quixote, Hans Staden e outros personagens 

que já povoavam o imaginário infantil. Entre a série do sítio estão: o remodelado Narizinho 

Arrebitado que passou a ser Reinações de Narizinho (1921), O saci (1921), O picapau 

amarelo (1939), A chave do tamanho (1942), ainda as aventuras didáticas: Emília no país da 

gramática (1934), O poço do Visconde (1937).    

 
Monteiro Lobato encerra as aventuras do sítio com ‘Os doze trabalhos de 

Hércules’, editado em 1944. A partir daí surgiram vários livros destinados à criança no país, 

mas não com o mesmo fôlego, o que se viu foram textos moralizantes e pedagógicos sem a 

leveza das aventuras de Lobato. Só nos últimos anos aparecem obras de literatura infantil no 

Brasil com identidade própria e bom conteúdo. 

 

A literatura infantil brasileira já é atualmente um próspero segmento de mercado, 

tendo em vista que editoras antes voltadas somente para o livro didático ou para a literatura 

adulta como Ática, Melhoramentos, etc., entraram no mercado da literatura infantil. Alguns 

autores como Mário Quintana, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector já se aventuraram nas 

letras infantis. Atualmente os maiores nomes da literatura infantil no Brasil são Lygia 

Bojunga Nunes, Ana Maria Machado, Ziraldo, Ruth Rocha entre outros.   
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Isso se deveu em parte porque “começa-se a desenvolver um trabalho importante 

na divulgação e na institucionalização e da literatura para jovens.” (CUNHA, 1998, p. 57). 

Com a criação de instituições com é o caso da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

(FNLIJ) criada em 1968, que coloca em pauta, inclusive com decisões na Universidade, a 

importância, da leitura e da literatura infantil. 
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3 CRIANÇA, LEITURA E LITERATURA INFANTIL 

 

Segundo Rêgo (1995) Vygotsky, definiu que a criança se desenvolve partir da 

interação entre a sociedade, o mundo a sua volta e através da mediação que segundo ele é a 

utilização de um signo para mediar uma relação, para a compreensão da realidade. Esses 

artifícios utilizados para a compreensão da realidade também são chamados de ‘projeções 

infantis’ por Bettelheim (1980). Para ele são nessas projeções fantasiosas que a criança 

encontra segurança para enfrentar o seu mundo conturbado.  

 

Por causa dessa desordem a criança não compreende bem o mundo, e o que ela 

não entende ela fantasia. Nesse momento a literatura infantil é importante por oferecer a 

criança modos de alinhar fantasia e realidade. Quando ela reconhece no drama das 

personagens o seu próprio, ela enxerga a solução para ambas as angústias.  

 

Tudo isso rodeado por uma atmosfera fantástica de reinos encantados e florestas 

habitadas por seres mágicos, fadas, bruxas, animais falantes, crianças que voam, príncipes e 

princesas. Além disso, trás influências ideológicas ao leitor que a perdurariam por toda a vida.  

 

Aproveitando essa atração natural que a literatura infantil causa na criança e a 

preocupação, de profissionais como educadores e bibliotecários de formar leitores, alguns 

autores defendem que essa literatura pode ser eficaz nessa tarefa, mas para isso é necessário o 

esforço conjunto de pais, professores e bibliotecários. 

 

Para esse ‘trabalho’ é adequada a escolha de uma leitura dentro do universo 

infantil, por ser atraente para a criança, a literatura infantil satisfaz essas exigências, pelo fato 

de estar próxima do universo da mesma. Assim, a leitura deve ser introduzida na vida da 

criança desde cedo, respeitando-se os estágios psicológicos e cronológicos de cada criança, 

por exemplo, um livro de imagens é muito mais atraente para uma criança de quatro anos do 

que para uma de nove anos.  
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3.1 Conhecendo o mundo através da Literatura Infantil  

 

Segundo o psicólogo russo Ler Vygotsky, o desenvolvimento humano se dá pela 

relação do homem com as outras pessoas e com o mundo pela mediação definida por ele 

como “o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação 

deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”. (VYGOTSKY, 1984, 

apud OLIVEIRA, M., 1995, p. 26). Isto é, a mediação é a utilização de um signo (elemento 

que representa outro objeto, evento ou situação), que age como um instrumento mental, um 

meio de solucionar um problema no campo psicológico. Vygotsky também chamou o signo 

de ‘instrumento psicológico’.   

 

Observa-se com esse pensamento do psicólogo como é importante para o 

desenvolvimento do indivíduo a mediação de um signo para a compreensão da realidade. 

Compreende-se assim, como a criança necessita de artifícios, isto é, instrumentos 

psicológicos, para adquirir confiança na vida e em si mesma, reflexão que vai ao encontro da 

colocação de Bettelheim (1980), que chamou esse fenômeno de ‘projeções infantis’.  

 

Essas projeções infantis como definiu Bettelheim (1980), dão certa segurança para 

a criança, que crê na magia e assim ela se sente segura para enfrentar o mundo. E essa 

segurança (parcialmente imaginada) é necessária para que a criança aprenda a resolver os 

problemas da sua vida através das próprias e crescentes habilidades racionais.  

 

Dessa maneira, a mente da criança funciona como um conjunto de impressões mal 

ordenadas, isto é, elas possuem pouca compreensão das coisas do mundo, e o que ela não 

entende preenche com a fantasia. É nesse lugar que a literatura infantil entra, oferecendo 

figuras com as quais a criança pode externalizar o que se passa na sua mente, e através dela 

tentar ordenar fantasia e realidade, sobre isso comenta Bettelheim (1980, p. 77):  

 
É este lugar que a Literatura Infantil preenche de modo particular [...] a 
compreensão do real: - com uma história, que apresenta, de maneira sistemática, as 
relações presentes na realidade, que a criança não pode perceber por conta própria. 
[...] mostrada com uma clareza superior pode emergir (e realmente o faz) de toda 
essa fantasia. 

 

Bettelheim (1980) considera que o mundo se apresenta para a criança de modo 

caótico, pois ela está sempre em conflito com seus sentimentos. E diante dessa confusão a 
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maneira que ela encontra para ordenar seu mundo é classificar tudo de forma maniqueísta, 

bom X mal, feliz X infeliz etc. É desse modo que as histórias infantis se mostram para a 

criança, cada figura especificamente definida, de forma simples e direta ajudando a criança a 

assimilar e organizar seus sentimentos cada um em um lugar, em vez do caos de antes.  

 

Dessa forma o contato com a literatura infantil permite que através da fantasia a 

criança perceba a realidade. Para Abramovich (1993) isso ocorre porque com as situações 

vividas pelos personagens da literatura infantil como insegurança, amor, medo de crescer, 

enfim, esse turbilhão de emoções está dentro da criança, mas ela não consegue compreender. 

O fascinante para a ela é estar envolvida nesse ambiente de fantasia, rodeada de seres 

encantados, e ser chamada a achar uma resposta para os conflitos das personagens e sem 

perceber resolve também a sua própria angústia.    

 

Ao descrever porque as crianças gostam de literatura infantil Jesualdo (1993) diz 

que o que as atrai é o extraordinário (os seres encantados, os animais falantes etc.) e isso 

forma na criança uma bagagem intelectual. E ao mesmo tempo ela vive a descoberta do 

maravilhoso que a expõe ao pleno desenvolvimento psíquico.   

 

Com essa ajuda da literatura infantil que lhe provoca uma identificação, a criança 

resolve conflitos próprios da sua idade, desenvolve o seu pensamento crítico, fica mais 

curiosa, pois é levada a pensar, torna-se questionadora evolui psicologicamente e socialmente. 

“Psicológica porque lida com seu mundo interior, social porque exercita suas habilidades de 

leitura.” (AMARILHA, 1997, p. 55).  

 

Essa leitura pode ser feita na sala de aula onde ela começa a descobrir as letras, na 

biblioteca com outras crianças ao passear pelas estantes, o importante é ler, pois com a 

literatura infantil se abre um novo mundo à criança, um mundo que a leva ao 

autoconhecimento. 

 

3.2 A formação do leitor através da Literatura Infantil 

 

Durante muito tempo se pensou que a leitura era apenas um processo de 

decodificação, hoje estudos mostram que somente dominar o código não significa dar sentido 

ao que se lê. De acordo com Amato e Garcia (1998) ler não é um ato mecânico nem se reduz 
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ao reconhecimento das palavras, mas consiste na captação de significados e na utilização dos 

sinais de linguagem.  

 

A leitura deve, antes de tudo, formar atitudes de valor, e apresentar textos 

voltados para o leitor e é importante ainda que ela seja agradável a ele por estar contida no seu 

mundo de interesse. Como ressalta Martins (2006, p. 51) “Na leitura emocional emerge a 

empatia, tendência de sentir”. 

 

Conforme Rêgo (1995), ler requer a interação de diversos níveis do conhecimento 

e exige do leitor fazer questionamentos, generalizar, enfim, dar sentido ao que lê o que 

implica o uso das ‘funções psicológicas superiores’, que para Vygotsky, é o modo de 

funcionamento psicológico tipicamente humano, como a capacidade de atenção, memória, 

imaginação, abstração etc., o que configura a leitura como um ato do pensamento.  

 

Considerando esses aspectos presentes no ato de ler, observamos os estudos de 

alguns teóricos com relação à leitura.  Eles levantam a questão de que o melhor momento de 

iniciar o processo de descobertas literárias é a infância. Até mesmo pelo fato de a criança estar 

iniciando esses processos psicológicos, como já foi dito, sua mente está livre para conhecer e 

experimentar, o mundo como destaca Martins (2006, p. 82) “a criança tende a ter maior 

disponibilidade pelo fato de, tudo lhe ser novo e desconhecido e ela precisar conhecer o mais 

possível a fim de aprender a conviver com esse mundo.” 

 

Nesse caso, é importante observar a evolução psíquica e cronológica da criança. A 

inclusão do leitor em determinado estágio não depende somente da faixa etária do mesmo, 

mas deve-se levar em conta o seu amadurecimento intelectual e afetivo. Com base nos 

cronogramas de Sandroni; Machado (1998) e Resende (1993) apresentamos a seguir os tipos 

de leitores e as leituras indicadas para cada um.  

 

• Pré-leitor (0 a 5 anos): Leitor visual, nessa fase o tato é importante como contato com 

o mundo e o reconhecimento do mesmo. São indispensáveis os livros de imagens, pois 

as cores e o visual familiar ajudam a criança. As histórias devem ser curtas com pouco 

texto de enredo simples com muito ritmo e entonação. 
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• Leitor iniciante (6 a 7 anos): Começa o processo de alfabetização, a ilustração ainda 

deve predominar, para facilitar a compreensão do texto. A narrativa deve ser simples e 

linear, com frases curtas, que estimule a imaginação. Os livros adequados a essa fase 

devem propor vivências do cotidiano da criança e apresentar características estilísticas.     

 

• Leitor em processo (8 a 9 anos): Nessa fase já há um certo domínio da leitura, e a 

capacidade de compreender textos curtos e de leitura fácil. O apelo visual pode ser 

menor, é importante a presença do humor, do imaginário e da fantasia, é indicado o 

uso de contos de fadas. 

 

• Leitor fluente (10 a 11 anos): Consolida-se a leitura de textos mais complexos e mais 

reflexivos, permitindo maior concentração do leitor e maior compreensão do mundo 

retratado no livro. A ilustração já não é importante, o foco agora é a aventura e o 

sentimentalismo. 

 

A leitura apresentada a criança pode, aproveitando essa fase de descobertas, 

despertar-lhe o gosto pela leitura. E a literatura infantil traz consigo um apelo de imagens, a 

linguagem próxima da criança, a emoção, o que torna sua leitura um ato prazeroso para ela. E 

essa literatura fornece a criança ainda a possibilidade de conhecimento do seu mundo interior, 

e lhe faz experimentar múltiplas linguagens o que é típico da arte literária. Assim ela poderá 

prepará-la para outros tipos de leituras que irá deparar-se em toda a sua vida. Sobre isso 

comenta Góes (1991, p. 22): “A criança e o jovem precisam ter o mesmo direito que tem o 

adulto à recreação, e o prazer da leitura gratuita, ao sonho [...].” 

 

No processo de formação do leitor, a literatura infantil tem um papel a ser 

desempenhado, pois nenhuma outra forma de ler o mundo é tão eficaz quanto a literatura, 

especialmente a literatura infantil, no caso da criança, sendo que a infância é um momento de 

descobertas, experimentações e o contato leve e gostoso com essa leitura pode formar um 

bom leitor.  

 
A leitura de muitos livros de literatura infantil de bom nível artístico, ao mesmo 
tempo que é uma preparação para a apreciação, desperta o desejo de comunicação 
estética. Vamos assim orientando ou formando os consumidores de boa literatura e 
em casos especiais motivando os que vão produzir literatura.  (OLIVEIRA, A., 
1991, p.42). 
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Segundo Amarilha (1997) ao propiciar à criança esse contato com a literatura 

infantil acaba-se estimulando que ele tenha uma relação saudável com a leitura. E essa relação 

deve ser a mais agradável possível, estimulante e lúdica e são esses elementos que a literatura 

infantil oferece ao seu leitor. 

  

Assim a leitura deve ser abordada de maneira que seja aproveitada a curiosidade 

natural da criança como combustível para iniciá-las no gosto pela leitura, para isso é 

importante o empenho de pais, professores e principalmente bibliotecários no 

desenvolvimento de práticas realizadas em bibliotecas escolares, importantes instrumentos de 

formação de leitores. 
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4 A BIBLIOTECA ESCOLAR NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

Assim como a família a escola também é um local propício para a formação de 

leitores. Na escola além da sala de aula, o local onde a atmosfera de leitura é muito forte é na 

biblioteca. Por essa razão, é importante que ela seja bem equipada e que o profissional que 

nela atua seja consciente de sua função de mediador de leitura. 

 

Ao bibliotecário cabe conhecer bem esse espaço da escola e seus usuários e lançar 

mão de práticas a fim de convidar os alunos a participarem do seu funcionamento. Nesse 

processo ele pode realizar atividades lúdicas que exploram suas potencialidades e ao mesmo 

tempo tem a possibilidade de conquistar esse público. Para isso ele pode utilizar a literatura 

infantil, que como já foi dito tem grande aceitação entre as crianças. Assim o seu trabalho na 

biblioteca escolar poderá ficar mais fácil, mas isso dependerá do seu esforço em trazer os 

alunos para participar dessas atividades. 

     

Nesse processo a medição do bibliotecário é muito importante, principalmente na 

biblioteca escolar, pois é de lá que saem os leitores. Silva, W. (1995) diz que a esse 

profissional cabe a captação do que de melhor há na escola, nos alunos e em sua biblioteca 

desenvolvendo iniciativas que tragam a criança para o seu espaço. Mesmo porque muitas 

vezes é lá o seu primeiro contato com o livro, e se esse primeiro contato for satisfatório, 

possivelmente o leitor de contos de fadas será um ótimo leitor de literatura adulta e de tudo 

que cair em suas mãos. 

 

4.1 A biblioteca escolar 

 

Como já foi mencionado, para se formar um leitor é importante que se apresente a 

leitura ao indivíduo na infância e o texto que mais se aproxima da linguagem da criança é a 

literatura infantil, pelo fato de alinhar imaginação e realidade e dar à criança uma visão de 

conjunto, mostrando-lhe um leque de possibilidades de aprendizagem. 

 

A criança, por ser esse ser em formação e ainda não ter o conhecimento correto 

das coisas do mundo, precisa de referências, e as suas maiores referências são a escola e a 

família, nesses ambientes seria significativo, para formar o leitor, sugerir a leitura desde cedo. 
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A família é a grande incentivadora da criança, pois é lá que estão as figuras mais importantes 

de sua vida, assim os pais não deveriam delegar somente à escola a função de formar o leitor.  

 

Para Sandroni e Machado (1998) os pais podem embalar os bebês com cantigas 

tradicionais e brincar com historinhas, utilizando os livros de imagens que são prazerosos e 

instigantes para a criança pequena. Muito importante também é o exemplo, a criança que vê 

os pais, avós, irmãos etc., frequentemente lendo livros, jornais, revistas, se sente estimulada a 

descobrir a leitura. Assim eles estão contribuindo para uma atitude positiva diante da leitura. 

 

A escola também é um local favorável para a formação de leitores, tendo em vista 

que a realidade de pais leitores não é muito frequente, e é no ambiente escolar que a criança 

aprende a ler assim, e por isso a atmosfera da leitura está sempre presente.  

 

Desse modo, o educador deve ter muito cuidado já que a leitura na escola ‘quase 

sempre’, vem acompanhada da noção de obrigação, como lembra Abramovich (1993), o 

cumprimento de prazos para provas, a preocupação com notas, e o fato de não se considerar a 

vontade e as necessidades de cada criança, afastam o futuro leitor e cria uma rejeição com 

relação ao livro.  

 

O professor deve identificar as habilidades dos alunos, dando-lhe a oportunidade 

de escolher o que mais lhe agrada, assim tentando livrar-se da atmosfera de obrigatoriedade, 

que limita a criança. Nesse caso o educador pode se utilizar de meios em sala de aula, que 

estimulem a criatividade ao mesmo tempo incentivem a leitura.  

 

Dentro da escola existem meios educativos criados para que os objetivos da 

educação, de proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades para o exercício da cidadania, sejam atingidos. Entre esses meios temos a 

biblioteca escolar. 

 

Segundo Milanesi (1993) a biblioteca começa a ser vista como um espaço 

importante dentro da escola, no Brasil, quando na década de 1970 a reforma do ensino 

decretou a pesquisa escolar. A partir daí a biblioteca passou a ser procurada pelos estudantes 

ao mesmo tempo em que a sua problemática, como apoio técnico-pedagógico das atividades 

decentes e discentes começa a ser discutida. 
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A biblioteca é um espaço escolar muito importante para o processo de ensino-

aprendizagem, pesquisa e promoção da leitura. De acordo com Silva, E. (1993) esse é o 

núcleo de informação onde aflora a criação e tem como ponto forte o incentivo à leitura. 

Desse modo a biblioteca é o centro da escola e abriga toda a comunidade escolar atendendo a 

todas as suas necessidades informacionais.  
 

Ela [a biblioteca escolar] deve se colocar como o cérebro da escola, ou seja, o local 
de onde partem os movimentos básicos em direção à recriação ou criação do 
conhecimento, servindo a professores, alunos [...] a biblioteca deixa de ser um 
complemento ou instrumento secundário de trabalho, transformando-se num recurso 
básico para as decisões curriculares, permitindo a utilização pedagógica dos 
professores, e a aprendizagem significativa dos alunos [...].  (SILVA, E., 1993, p. 
112). 

 

 Amato e Garcia (1998) descrevem os objetivos da biblioteca escolar como: 

colocar à disposição dos alunos um ambiente que favorece a leitura e a pesquisa; oferecer à 

comunidade escolar recursos à complementação do ensino-aprendizagem através de constante 

atualização de seu acervo; estimular nos alunos a frequência a outras bibliotecas em busca de 

informação e lazer entre outros. 

 

Na realidade, muitas vezes esses objetivos não são alcançados. De acordo com 

Silva, E. (1991, p. 109) a biblioteca escolar tem sido um “apêndice secundário das escolas, 

nem sempre levado muito a sério”, isto é, a biblioteca escolar ainda vem sendo deixada de 

lado. São poucas as escolas que possuem uma biblioteca digna para seus alunos, seja por falta 

de informação da direção, seja por falta de investimentos governamentais no caso de escolas 

públicas. Enquanto isso, uma boa parte das bibliotecas escolares vem funcionando muito 

abaixo das expectativas.  

 

Para que essa realidade seja diferente, é importante que esse espaço se faça 

presente no dia-a-dia da escola e de seus alunos. Tanto para suas necessidades de informação, 

momentos da pesquisa escolar, como em momentos de lazer, com atividades que chamem o 

aluno para instantes que o proporcionem entretenimento e que de preferência o conduzam ao 

caminho da leitura. 

 

O primeiro passo a ser dado para que a biblioteca escolar tenha essa importância 

na vida escolar do aluno é o educador trabalhar em conjunto com a biblioteca, utilizando-a 

como um recurso de apoio às suas atividades de sala, sugerindo obras e participando de suas 
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atividades, pois a relação saudável entre o aluno e a biblioteca escolar depende também do 

espaço que ela ocupa no cotidiano de sala. Sobre a participação dos educadores na biblioteca 

escolar, apontam Campos e Bezerra (1998, p. 92): 

 
Os professores podem colaborar [...]: fazendo suas sugestões para a aquisição de 
obras; propondo aos alunos questões que estimulem e orientem a pesquisa; 
sugerindo leituras diversas a seus alunos; oferecendo-lhes um instrumento para 
aprofundar a assimilação de textos e a capacidade de avaliá-los; apresentando-lhes 
livros ou, pelo menos, acompanhando-os à biblioteca [...].   

 

A relação aluno/biblioteca escolar começa na escola, pois como já foi dito, é no 

ambiente escolar que a criança começa a ler. Diante disso, Amato e Garcia (1998) salientam 

que os primeiros contatos com o livro e com a biblioteca são fundamentais, principalmente, 

para a formação do futuro leitor, sobretudo, nas séries iniciais, e a maneira como essa 

biblioteca se apresenta para a criança contribui muito para essa visão positiva. 

 

O que também contribui para que a criança se sinta convidada a frequentar a 

biblioteca é a montagem e atualização do seu acervo, que deve conter além de livros 

didáticos, obras de referência, e claro, obras da literatura infantil. Essas obras devem ser 

escolhidas com cuidado para proporcionar às criança sempre textos de qualidade. Sobre essa 

questão comenta Caldin (2003, p. 54): 

 
Contatos com a comunidade apontando a biblioteca como centro cultural e não 
como armazenadora de livros (visando doações) – são algumas atitudes que poderão 
garantir um aumento quantitativo e qualitativo da literatura infantil. Esse é o 
primeiro passo. O segundo é selecionar – separar o didático, o informacional e o 
lúdico. Dentre esse último, verificar quais os textos literários infantis que 
proporcionam à criança aguçar seu senso crítico. 

 
   
Contudo, a biblioteca escolar deve convidativa para o aluno, seja pelo ambiente 

aconchegante, seja pelo apelo visual, a criança precisa encontrar na biblioteca um espaço de 

estudo, de atividades recreativas, e naturalmente, pela leitura de lazer. Para isso se faz 

necessário que a biblioteca escolar seja conduzida por um profissional qualificado, nesse caso 

o bibliotecário, embora em alguns casos a presença desse profissional não seja uma realidade, 

mas esse fato não diminui a responsabilidade de quem ‘cuida’ da biblioteca.  

 

É por esse motivo que a responsabilidade do bibliotecário escolar ou do 

responsável pela biblioteca, é tão grande no sentido de tornar esse um local aconchegante e 
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convidativo. Que além de incentivar a leitura chame a criança para a sua dinâmica. Sobre as 

atribuições desse profissional define Silva, E. (1991, p. 75): 
 

O bibliotecário escolar é uma espécie de coordenador da biblioteca, responsável, 
como o nome já denota o termo, pela coordenação das sugestões, idéias, atividades 
vindas de todos os pontos da escola, sempre visando a transformação da biblioteca 
escolar num espaço dinâmico e articulado com trabalho desenvolvido pelo 
professor.  

 

Silva, W. (1995) explica que para conseguir tudo isso o bibliotecário escolar deve 

realizar um trabalho em conjunto com os professores da instituição de ensino e estar 

consciente do contexto socioeconômico em que se encontra a biblioteca e a escola. Além de 

ter a sensibilidade de captar o perfil dos seus usuários, e suas necessidades informacionais dos 

mesmos. 

 

Portanto, é importante que o bibliotecário escolar esteja consciente de que suas 

atribuições vão além do tecnicismo. É fundamental que ele tenha consciência que o seu 

compromisso maior é com a dinamização da biblioteca escolar em favor da formação de 

leitores se preocupando também quais os recursos ele dispõe para que isso ocorra.  

 

4.2 Estratégias utilizadas pelo bibliotecário com o auxílio da literatura infantil para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura 

 

São vários os recursos que o bibliotecário pode utilizar para realizar atividades na 

biblioteca escolar no incentivo a leitura como: a contação de histórias, utilização de 

audiovisuais, teatro, fantoches entre outros. O importante é que a atividade esteja de acordo 

com os interesses dos usuários da biblioteca. 

  

Para que o bibliotecário consiga atingir o seu público é preciso que ele tenha a 

sensibilidade de captar esses interesses e elaborar as atividades dentro da biblioteca escolar 

com a colaboração da escola e a participação das crianças. A utilização da literatura infantil já 

ajuda bastante para atingir as crianças nesse processo, pois como já foi mencionado, essa 

literatura tem um apelo muito forte entre as crianças. Desse modo, o bibliotecário, terá um 

ponto ao seu favor para a aceitação das atividades. 
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Uma boa iniciativa é a apresentação da biblioteca aos alunos. Esta atividade é 

muito importante tanto para quem já estuda na escola e já conhece a biblioteca ou ainda para 

os que são alunos, mas não costumam frequentá-la e para quem esta entrando na escola. Essa 

visita pode ser feito antes do início das aulas para que a criança possa conhecer o ambiente e 

manusear os livros, e aproveitar para mostrar a nova decoração, novas aquisições etc. 

 

Outra atividade muito divertida e que agrada bastante as crianças é a contação de 

histórias, além de incentivar a leitura, é importante para a formação intelectual e psicológica 

da criança. A literatura infantil por si só já é atraente para ela e quando narradas, suas histórias 

possibilitam a familiarização com o livro, os alunos ficam encantados e se sentem motivados 

a lerem eles mesmos. Como explica Abramovich (1993, p. 16): 
 
Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias [da literatura infantil]... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um 
leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de 
compreensão do mundo... 

 
Outra forma de explorar a contação de histórias é a utilização de recursos como a 

confecção de cenários e a utilização de teatro de fantoches, nessa ocasião tanto os cenários 

como a encenação pode ser feita pelas próprias crianças. Essa técnica é interessante, pois 

trabalha a desinibição além dar oportunidade para os participantes exercerem a sua 

criatividade. 

 

A partir da contação o bibliotecário e/ou narrador pode desenvolver várias 

técnicas, dependendo da faixa etária da criança. Recomendam Baptista e Pentagna (1996) que 

se pode pedir aos participantes para recontar a história ao seu modo; pedir para que façam 

desenhos relacionados a história contada; apresentar o início da narrativa e pedir que as 

crianças contem um final; estimular a produção textual a partir da narrativa; deixar que os 

ouvintes escolham o livro a ser utilizado na atividade; estimular a relação da história contada 

com outras. Assim com essas iniciativas o profissional transforma a atividade de contação de 

histórias em uma prática que vai além da simples recreação.  

 

A utilização do teatro e de filmes pode ser muito eficaz junto às crianças que não 

gostam muito de ler, isso aguça a sua curiosidade com relação ao livro. A utilização de 

música como lembra Carvalho (1998) pode “atraí-los vinculando a leitura à recriação de letras 
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de músicas ou paródias” também pode chamar a atenção da criança, até porque a música é 

muito divertida e inspiradora para a criança. 

    

Muitas outras atividades podem ser desenvolvidas pelos bibliotecários, em torno 

do livro infantil, como exposição de novas aquisições, desenhos ou a confecção de cartazes 

com personagens das histórias lidas e/ou ouvidas pelas crianças, e expostos na biblioteca. A 

produção textual pode ser realizada em conjunto com o educador em sala de aula, a promoção 

de concursos é um estímulo a mais para que as crianças. A presença de autores da literatura 

infantil para conversas informais na biblioteca causa a curiosidade entre os alunos, e se 

tratando de crianças a curiosidade é bem vinda.  

 

Enfim, tudo o que a criatividade do bibliotecário mandar é válido, o importante é 

integrar a biblioteca ao dia-a-dia da escola e principalmente formar o gosto pela leitura entre 

as crianças. Assim a biblioteca tem a possibilidade de se tornar uma extensão da sala de aula e 

os alunos podem se tornar frequentadores espontâneos. “[...] uma vez que se consiga atraí-los, 

estão conquistados e passam a frequentar, a biblioteca, interessados no programa de 

atividades que se desenvolvem em torno do livro”. (COELHO, B., 1990, p. 35). 

 

Para isso é necessário que o bibliotecário desempenhe bem o seu papel dentro da 

biblioteca escolar e realize essas e outras atividades que estimulem a leitura e aprendizagem, 

assim ele estará formando não só o leitor, mas o cidadão crítico e consciente do seu lugar na 

sociedade. E é esse o principal papel do bibliotecário escolar, que ele não conseguirá sozinho, 

mas somente através de um esforço conjunto entre direção da escola, corpo docente e 

governo, no caso de escolas públicas.  
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5 A PESQUISA NO COLÉGIO JUVENAL DE CARVALHO 

 

O Colégio Juvenal de Carvalho é uma escola particular que faz                   

parte da Rede Salesiana de Escolas- RSE, e apresenta a sua comunidade escolar um Projeto 

Educativo que define, orienta o seu trabalho e promove a criação de todos os recursos 

pedagógicos necessários para o bom andamento da escola. Seguindo as orientações da LDB3 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e dos PCN’s4 (Parâmetros Curriculares Nacionais) e 

em sintonia com a pedagogia salesiana, que tem como proposta educar a juventude 

fundamentada em um Projeto Educativo que tem como base a trilogia Razão-Religião-Amor.  

 

Partindo desses princípios o colégio deixa de ser um mero transmissor de 

conhecimento e assume o compromisso de ensinar o aluno a pensar e o educador vira um 

facilitador desse processo. A escola assim, procura oferecer ao aluno a possibilidade de 

construir seu próprio conhecimento. Os princípios religiosos impulsionam o trabalho 

educativo do colégio, para tanto são desenvolvidas atividades que promovem a formação 

cristã dos alunos, com o intuito de transformar a sociedade na dimensão pastoral de maneira 

dinâmica. A relação educador/aluno se baseia na afetividade, caracterizado pela presença 

amiga e acolhedora desse profissional, o que propicia o diálogo e a aproximação entre eles.  

 

A partir desse eixo da pedagogia salesiana constrói-se a missão do Colégio 

Juvenal de Carvalho que é de ‘formar o bom cidadão e o honesto cristão’. Assim o seu desafio 

é formar um cidadão baseado em valores humanos, capaz de enfrentar os desafios que a vida 

lhe propõe e ao mesmo tempo incorporar ao seu cotidiano, de forma natural e prazerosa, 

valores cristãos. 

 

Seguindo essa proposta, a escola possui o S.R.O. (Serviço de Orientação 

Religiosa), que orienta o ensino religioso no colégio e oferece atividades como celebrações 

litúrgicas, Primeira Eucaristia e Crisma. O Juvenal de Carvalho funciona em duas unidades 

muito bem equipadas: a unidade Aeroporto, localizado na Rua Vicente Spíndola, abrangendo 

a educação infantil até a nona série do ensino fundamental; e a unidade Damas, escolhida para 

                                                 
3 Documento que define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na 
Constituição. 
4São diretrizes elaboradas pelo Governo Federal que orientam a educação no Brasil e são separados por 
disciplina. 
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a presente pesquisa, que fica na Av. João Pessoa e oferece da educação infantil até o ensino 

médio. 

 

Na educação infantil a criança encontra um ambiente onde vivencia atividades que 

proporcionam seu crescimento social, afetivo, cognitivo e psicomotor, além de diversas 

atividades extracurriculares como cursos de inglês, informática. No ensino fundamental o 

colégio oferece atividades artísticas, recreativas e educativas como projeto de arte/educação, 

ciranda literária, laboratórios, excursões, noites de poesia. Já no ensino médio procura-se 

aprofundar os conhecimentos do aluno visando seu ingresso na academia e no mercado de 

trabalho. E ainda proporciona atividades que favorecem o seu desenvolvimento emocional, 

intelectual e social como teatro, música, esportes e ballet. 

 

Os alunos do Juvenal de Carvalho contam ainda com duas bibliotecas escolares. 

São elas: a Biblioteca Infantil Cecília Meireles, escolhida para a realização do presente 

trabalho, e a Biblioteca Pio XII. Aquela atende da educação infantil até o quinto ano do 

ensino fundamental, e esta atende do sexto ano do fundamental até a terceira série do ensino 

médio.  

 

A Biblioteca Pio XII funciona de segunda à sexta de 7:00 às 18:00 horas, e a 

bibliotecária conta com a ajuda de duas estagiárias de Biblioteconomia pela manhã e duas 

auxiliares durante a tarde. A biblioteca oferece aos usuários empréstimo domiciliar, pesquisa 

escolar no acervo e na internet, impressão e encadernação de trabalhos escolares.  

 

O acervo da biblioteca conta com aproximadamente cinco mil volumes, e houve 

recentemente a mudança do sistema de gerenciamento de acervo da biblioteca, processo que 

ainda não está completo. Esse acervo é formado por obras de literatura brasileira e 

estrangeira, livros didáticos, obras de referência, apostilas do colégio, fotos referentes à 

história do colégio, clipping (recortes de jornal), livros paradidáticos, jornais e revistas.  

 

Na classificação bibliográfica do acervo da Biblioteca Pio XII é utilizada a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), e para facilitar a localização dos livros paradidáticos 

esses estão em estantes separadas do restante do acervo e são organizados por editoras. 
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A aquisição de livros é feita com a verba proveniente da multa, que é de R$ 0,50 

centavos por obra a cada dia de atraso. Essa verba também é utilizada para pagar a assinatura 

de algumas revistas. Com referência ao descarte, são descartados livros impróprios para o 

manuseio, e principalmente revistas semanais, que são encaminhadas para instituições que 

trabalham com reciclagem ou outras unidades de informação.  

 

5.1 A Biblioteca Infantil Cecília Meireles 

 

A Biblioteca Cecília Meireles funciona pela manhã às terças, quartas e quintas de 

7:30 às 11:30 horas e à tarde nas terças e quintas de 13:30 às 17:30 horas.  A biblioteca fica 

no segundo piso da escola, onde se localizam a educação infantil e o ensino fundamental I do 

colégio. Quem está à frente da biblioteca e de suas atividades é uma professora do ensino 

fundamental, que por sua vez também exerce a docência na escola. 

 

O acervo da biblioteca é composto por livros da literatura infantil, historinhas 

recortadas de jornais, gibis e obras de referência, embora as pesquisas escolares sejam 

realizadas somente na Biblioteca Pio XII. Os livros ainda não estão catalogados, mas são 

organizados por níveis: dos livros somente de ilustração até os de literatura infanto-juvenil. 

Os gibis estão à disposição das crianças, e quanto às historinhas recortadas o acesso é somente 

através da professora.  

 

Vale lembrar que, a organização do acervo foi feita pela bibliotecária, e a 

catalogação, no sistema novo que começou a ser utilizado na Biblioteca Pio XII, será feita 

também por ela com a ajuda da professora responsável pela biblioteca infantil, logo depois da 

chegada do computador à mesma. Já a aquisição de livros fica a cargo da direção da escola e 

da bibliotecária, não havendo descarte devido o número reduzido de itens no acervo.     

 

Pelo fato de ainda não possuir computador, o empréstimo é realizado 

manualmente, fato que segundo a professora responsável pela biblioteca, deixa os alunos um 

pouco impacientes. Cada aluno pode pegar quatro livros e permanecer sete dias com os 

mesmos, a multa por atraso é de R$ 0,50 centavos ao dia por obra. O espaço da biblioteca 

também é utilizado para atividades curriculares tais como, a utilização do DVD para aulas de 

informática, além das aulas de artes onde se faz uso do acervo.  
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Na Biblioteca Cecília Meireles são realizadas constantemente atividades lúdicas 

que tem o intuito de estimular a leitura entre o seu público alvo, os alunos da educação 

infantil e do ensino fundamental I. Essas atividades são: premiação para os alunos mais 

assíduos na biblioteca, contação de histórias, exibição de filmes, programação especial em 

datas festivas, entre outras.  

 

Apesar de a biblioteca ser pequena, é arejada e aconchegante possui mesas e 

cadeiras (local de estudo), almofadas, cartazes coloridos e enfeites, notamos ainda que a 

professora responsável pelo espaço mostra intimidade com as crianças, o que ao nosso ver, 

contribui para esse ser um ambiente convidativo para o aluno ler, estudar, fazer empréstimos e 

participar das atividades. 

 

 
 

 

5.2 Metodologia 

 

Na pesquisa no Colégio Juvenal de Carvalho, mais especificamente, na Biblioteca 

Infantil Cecília Meireles, utilizamos o método monográfico que permite o estudo de casos 

isolados de pequenos grupos. Como já foi dito anteriormente, foi utilizado o método dialético 

e realizada uma pesquisa exploratória acerca da temática da formação de leitores. Para tanto 

uma pesquisa bibliográfica, após isso realizamos estudo de campo na biblioteca escolar citada 

acima. E para uma melhor visualização dos dados colhidos no acerca do dia-a-dia e do 
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trabalho realizado na Biblioteca Infantil Cecília Meireles com relação à formação de leitores, 

apresentaremos, nesta seção, a entrevista realizada com a bibliotecária do Colégio Juvenal de 

Carvalho, a entrevista com a professora responsável pela Biblioteca Infantil Cecília Meireles e 

a observação realizada da atividade de contação de histórias. 

 

5.2.1 Entrevista com a bibliotecária do Colégio Juvenal de Carvalho 

 

Realizamos entrevista com a bibliotecária da escola, que está à frente da 

Biblioteca Pio XII, e exerce o cargo há 18 anos, embora seja formada somente há 5 anos. 

Coletamos informações acerca da importância da literatura infantil para o processo de 

formação de leitores; atividades realizadas na biblioteca escolar com o de intuito de estimular 

a leitura; a importância da leitura na biblioteca; o papel da bibliotecária como medidora no de 

leitura.  

 

Segundo a concepção da profissional a literatura infantil é um importante 

instrumento para a formação de leitores. De acordo com ela a literatura infantil é lúdica, e 

assim consegue se aproximar do mundo da criança tornando-se atrativa, o que acaba por 

influenciar na sua frequência à biblioteca e consequentemente na sua intimidade com o livro.  

 

Acrescentamos a esse fator que as vidas dos personagens têm certa semelhança 

com as vidas das crianças, com os dramas vividos por ela, fato que causa curiosidade na 

mesma. Curiosidade esta que por sua vez vai ser saciada com da leitura dessas histórias, o que 

a proporciona o prazer de ler.  

 

De acordo com informações fornecidas pela bibliotecária, a Biblioteca Infantil 

Cecília Meireles realiza, eventualmente, atividades a fim de chamar o aluno para o seu espaço 

com o objetivo de formar leitores. As atividades são a contação de histórias, exibição de 

filmes. Além de em datas festivas, realizar atividades especiais elaboradas especialmente para 

essas ocasiões.  

 

Nessas ocasiões a biblioteca é enfeitada com cartazes contando a vida de autores 

da literatura infantil brasileira e universal. Realiza-se também teatrinho entre outras 

atividades, que segundo a bibliotecária têm grande aceitação entre as crianças e tem 

proporcionado um aumento no amadurecimento literário destas.  
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Concordamos que essas iniciativas, centralizadas na biblioteca escolar chamam a 

atenção da criança e estimulam a sua curiosidade em torno da leitura de entretenimento. Sobre 

esse papel da biblioteca escolar comenta Caldin (2003, p. 54): “A biblioteca escolar é o local por 

excelência para apresentar a leitura como uma atividade natural prazerosa [...] oportunidade de ter 

acesso aos livros que não são didáticos.”   

 

Ao indagarmos a bibliotecária sobre o critério utilizado para elaboração das 

atividades ela respondeu: “inovar sempre”. As atividades, segundo ela não se repetem todos 

os anos, tem-se o cuidado de estudar as necessidades dos alunos e captar coisas novas, como o 

caso que ocorreu na semana da biblioteca do ano passado quando um aluno caracterizou-se de 

livro, e na ocasião, foi dada ênfase à importância da leitura, a atividade que foi muito bem 

recebido pelas crianças. 

 

Para Sandroni e Machado (1998) os recursos disponíveis na biblioteca devem ser 

utilizados com a intenção de torná-la mais atraente para seus usuários. E estes esforços podem 

ser executados pelo bibliotecário, ou por técnicos, no caso da Biblioteca Cecília Meireles pela 

professora, o que importa é promover o estreito relacionamento entre os usuários e a 

biblioteca.  

 

A participação da bibliotecária da escola, atualmente, é mais efetiva na elaboração 

das atividades juntamente com a professora responsável pela Biblioteca Infantil, pelo fato de a 

troca do sistema de automação da biblioteca ter sido feita recentemente, e o trabalho ter sido 

iniciado no acervo da Biblioteca Pio XII. Avaliamos que esse trabalho se torna centralizado 

na figura da bibliotecária, impossibilitando assim, que ela esteja mais presente também na 

Biblioteca Infantil participando na execução das atividades, e consequentemente como 

mediadora de leitura. 

 

Devemos atentar para o fato de que, no colégio, a visão que se tem da biblioteca 

escolar é muito positiva, lá esse é um lugar de crescimento, em parte o que contribui para isso 

é o fato de ser essa uma escola particular muito bem equipada e a sua realidade é muito 

diferente da relatada por Silva, W. (1995, p.17) nesse comentário: “biblioteca escolar, [...] 

seus usos clássicos como ‘espaço de castigo’ ou ‘espaço de cópia’”.  
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Essa visão positiva é uma realidade porque além do contexto em que a biblioteca 

está inserida, ela é difundida pela bibliotecária entre direção, professores e principalmente 

alunos. Dessa maneira os alunos acabam por frequentar a biblioteca por conta própria, não só 

para fazer a pesquisa escolar ou porque foi obrigada a estar lá, mas para praticar a leitura livre 

de compromissos somente pelo prazer.  

 

5.2.2 Entrevista com a professora responsável pela Biblioteca Infantil Cecília Meireles 

 

Analisaremos também a entrevista realizada com a professora que está a frente da 

Biblioteca Infantil Cecília Meireles há 1 ano, embora já trabalhe como professora do colégio 

há 2 anos, ela nos deu uma noção do dia-a-dia da biblioteca além da visão da sala de aula. 

Com ela foram discutidas as atividades desenvolvidas na biblioteca, a utilização da literatura 

infantil nesse espaço e na sala de aula, o estímulo à leitura, assim como a reação das crianças 

frente a esse processo. 

 

De acordo com a professora, a literatura infantil, quando bem trabalhada em 

atividades lúdicas, pode formar leitores. Porque segundo ela, essas atividades com a literatura 

infantil são a oportunidade para a criança estar na biblioteca participando, se divertindo e ao 

mesmo tempo lendo. Confirmando o que diz Caldin (2003, p. 50) “a função social da 

literatura infantil é a de ser formar o gosto pela leitura nas crianças”. Isso se consegue 

mostrando e dando a oportunidade para ela experimentar a leitura de entretenimento através 

das atividades lúdicas. 

 

A questão da leitura, segundo a professora, é muito trabalhada na escola já em 

sala de aula começando na educação infantil e no ensino fundamental I, isto é, o público da 

Biblioteca Cecília Meireles. Segundo ela todos os anos é realizada a Ciranda de Livros que 

funciona da seguinte maneira: no começo do ano é chamada uma editora, que por sua vez 

monta um estande na escola com livros infantis, e as crianças escolhem e compram o seus 

próprios livros. Essa etapa é acompanhada de perto pela profissional responsável pela 

biblioteca infantil.  

 

Em sala de aula as crianças trocam os livros entre si de maneira que, ao final do 

ano cada uma leu o livro que adquiriu e os dos seus colegas. Junto com o livro cada criança 
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recebe o passaporte da leitura, um roteiro onde ela tem liberdade para expressar como quiser 

suas impressões acerca dos livros que leu.  

 

Já no caso dos livros paradidáticos adotados na lista de material escolar, são 

trabalhados pelo educador em sala com a contação por capítulo, onde ele conta um capítulo 

do livro a cada aula. Destacamos que as fichas de leitura não são utilizadas. Nesse caso é 

estimulada a interpretação feita por cada aluno em sala para os colegas. Assim é abordada a 

leitura em sala, através dos livros infantis.  

 

Enfatizamos que, através dessa metodologia de trabalho, a leitura é apresentada 

como algo leve e prazeroso, a imaginação e a interpretação da criança são respeitadas, 

proporcionado a ela uma visão ampla do mundo e do que é ensinado pelo educador. Sobre a 

utilização de literatura infantil na escola explica Zilberman (1994, p. 26): “Aproveitando em 

sala de aula na sua natureza ficcional [...] se apresenta como o elemento propulsor que levará 

a escola à ruptura com a educação contraditória e tradicional.”  

 

De acordo com o relato da professora responsável pela Biblioteca Infantil, nas 

aulas de português os alunos são estimuladas a produzir textos, o que ao fim do ano vira um 

livro. Cada sala do segundo ao quarto ano produz o seu. As crianças desenham a capa, os 

educadores selecionam os textos que ao longo do ano os alunos produziram, e é promovida a 

noite de autógrafos. Já no quinto ano, no lugar do livro é produzida uma revista, partindo do 

mesmo princípio. Essas atividades que estimulam a produção textual também são muito 

importantes para o desenvolvimento infantil e estimulam a reflexão crítica e, claro, estão 

inteiramente ligadas à leitura. 

 

A formação de leitores tem início em sala de aula e se estende à biblioteca, 

iniciando com o momento em que as crianças estão no pátio da escola antes do início das 

aulas da aula (a hora do bom dia e do boa tarde), quando a professora responsável pela 

Biblioteca Infantil Cecília Meireles fala da importância da biblioteca convida as crianças a 

visitá-la. Ou ainda lê histórias, mas sem contar o final ou então histórias que contém moral, o 

que instiga a curiosidade das crianças.  

 

Já no próprio espaço da biblioteca, além do empréstimo domiciliar a criança, lê, 

discute, desenha ou escreve sobre a história apresentada. A profissional promove ainda 
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premiações aos alunos mais assíduos e participativos na biblioteca. Os prêmios são livros, 

marcadores, adesivos etc. A exibição de filmes também é frequente, primeiro a crianças 

assistem e depois conversam sobre o conteúdo dos mesmos. 

Há ainda a contação de histórias, que segundo ela é uma atividade que as crianças 

gostam muito, pois ficam muito ansiosas por esse momento, expressão opiniões, fazem 

muitas perguntas, enfim, ficam encantadas. Para Coelho, B. (1990) a atividade da contação de 

histórias deixa as crianças embevecidas, e nesse mundo de faz de conta ela começa a 

manifestar seu senso crítico ao mesmo tempo em que alimenta sua imaginação criadora.  

 

A atividade é realizada com as crianças pequenas, da educação infantil até o 

segundo ano, utilizando livros da literatura infantil pertencentes ao acervo, que a professora 

mesmo escolhe. E com as crianças maiores, do terceiro ao quinto ano a atividade é realizada 

com livros do acervo, e com as histórias recortadas de jornal. Mas a contação com as crianças 

a partir do terceiro ano não é muito frequente. 

 

Antes de contar as histórias a professora as lê e procura as que apresentam valores 

humanos, que falam de família, amizade, respeito, entre outros assuntos e não utiliza muito os 

contos de fadas. A nosso ver os contos de fadas poderiam ser mais explorados na contação, 

pois abordam todos esses temas acima citados, além de exercerem influências sobre as 

crianças. Uma vez que de acordo com Bettelheim (1980) o conto de fadas funciona da mesma 

maneira que a criança vê e experimenta o mundo por isso são tão convincentes para ela. A 

criança pode obter um consolo muito maior do que de um esforço baseado em pontos de vista 

adulto. 

 

Apesar da responsável pela Biblioteca Cecília Meireles não ser bibliotecária, sua 

atuação na mesma é bastante efetiva. Além da constante presença de educadores no ambiente, 

acreditamos que o que favorece o seu trabalho é o vínculo que ela já tem com as crianças e a 

suas iniciativas de chamar as crianças para participar do dia-a-dia da biblioteca. Assim ela 

consegue fazer da biblioteca escolar um local dinâmico e integrado à escola como um todo, 

tornando-a um suporte às atividades de sala. De acordo com o pensamento de Silva, W. 

(1995, p. 65): “[...] preconizamos uma atuação dinâmica, viva, da biblioteca escolar, cuja ação 

pode ser desenvolvida de forma a se articular com a ação do professor.”  
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Podemos notar isso pelo número de empréstimos que, mesmo sendo realizado do 

modo manual, é significativo, e pela frequência das crianças que visitam a biblioteca 

simplesmente para ler e manusear os livros, que apesar de ‘separados’ por níveis, segundo a 

professora responsável pelo espaço, não há impedimento para que todas as crianças 

manuseiem todos os livros e inclusive levem os mesmos para casa. Essa biblioteca escolar 

abre um leque de possibilidades à criança, criando um vínculo entre ela e a leitura, onde essa 

professora é a mediadora. 

 

 

 
 

 

5.2.3 Observação da atividade de contação de histórias 

 

A contação de histórias foi a atividade escolhida para a observação porque é uma 

prática realizada regularmente pela professora responsável Biblioteca Infantil Cecília Meireles 

nesse espaço. A atividade foi feita com uma turma do primeiro ano do ensino fundamental I, 

que tem em média de seis a sete anos, isto é, em fase de alfabetização. 

 

A história escolhida pela professora/narradora na ocasião foi o livro classificado 

como da literatura infantil ‘Quem sabe onde mora a lua?’, que pertence à ciranda de livros, 

atividade realizada em sala de aula, na qual uma editora monta um estande com livros 
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infantis, as crianças compram os seus livros e em sala elas os trocam de modo que têm 

oportunidade de ler todos. A profissional teve o cuidado de escolher a história que não 

pertence à série da turma que participou da atividade, isso foi possível porque, ela acompanha 

a fase da compra dos livros pelos alunos, assim ela não corre o risco de contar histórias que as 

crianças estão trabalhando em sala. 

 

A turma a chegou a biblioteca bastante agitada, portanto, com o auxílio das duas 

educadoras que trouxeram a turma, a professora/narradora conseguiu que as crianças 

sentassem. Todos ficam sentados no chão, o que tornou o clima próximo entre ouvintes e 

narradora. A professora iniciou apresentando a história e faz perguntas sobre o tema, o que as 

crianças respondem com entusiasmo. 

 

Quando a professora/narradora começa a contar a história as crianças ainda estão 

inquietas. Ao perceber isso, a profissional interrompe e pede atenção chamando-as pelo nome. 

Observando isso, gostaríamos de destacar que ela poderia dar tempo para a turma se acalmar 

antes de iniciar a história. Destacamos ainda que, as educadoras que acompanham a turma não 

participam da atividade, quando poderiam sentar junto com as crianças e ajudar no momento 

em que elas se dispersassem, e até no próprio andamento da atividade como um apoio à 

professora/narradora, já que se trata de crianças pequenas. 

 

Com as crianças mais calmas a professora recomeça a história, aí sim elas 

escutam atentamente e a todo instante interrompendo, fazendo perguntas e colocações sobre a 

história. Podemos notar que a professora estimula a turma com perguntas como “vocês já 

ouviram falar de...?”, “vocês conhecem...?”, “quem pode me dizer o que é...?”, entre outras 

perguntas que chamam a criança a refletir sobre a narrativa e ao mesmo tempo em que 

ampliam o seu repertório. 

 

Sobre esses recursos utilizados para prender a atenção, salientam Sandroni e 

Machado (1998, p. 10): “falando diretamente à sua imaginação e à sua sensibilidade [...] 

referindo-se continuamente a ela por sua força criadora.” Além de trabalhar a desinibição esse 

é um estímulo à imaginação infantil, sobretudo na fase de descobertas por volta dos seis anos. 

 

Em alguns momentos as crianças de dispersam, mas logo voltam à atenção para a 

história. Mesmo porque a professora/narradora a todo instante utiliza além das perguntas 
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acima citadas, recursos como entonação da voz e imitação da voz dos personagens. O que 

podemos perceber prende a atenção da turma.  

Esse fato vai ao encontro do que orienta Coelho, B. (1991) sobre a função do 

narrador, que para ela precisa estar ciente da importância da história contada, e emprestar toda 

a sua vivacidade a ela, explorando o texto de modo a recriá-lo na linguagem oral. A narrativa 

é que sugere o melhor recurso a ser utilizado e ainda as intervenções feitas por quem conta.   

 

Em um segundo momento a professora/narradora distribui entre a turma papéis 

em branco, giz de cera e lápis de cor. As crianças imediatamente começaram a desenhar, a 

professora precisa pedir atenção novamente, mas agora ela pede ajuda das educadoras que 

estavam acompanhando a turma, essas por sua vez pedem silêncio, mas sem envolvimento 

com a atividade.  

 

No momento em que a turma está mais calma a professora/narradora faz perguntar 

sobre a história que ouviram, e as crianças respondem. Então a profissional pede que elas 

usem os papéis e os lápis para fazer desenhos sobre a narrativa que acabaram de ouvir. Nesse 

momento uma das educadoras faz uma observação muito interessante: ela expõe que a 

narradora poderia fazer as perguntas e comunicar que as crianças teriam que fazer desenhos 

antes de distribuir os materiais.    

 

A partir daí, a professora deixa a turma livre para fazer seus desenhos, elas ficam 

a vontade e então começam a conversar sobre a narrativa e a desenhar. Essa é uma iniciativa 

muito válida, pois estimula a imaginação e a criatividade das crianças. Logo que terminam 

elas mostram os trabalhos para a professora depois para o resto da turma, em seguida são 

conduzidas pelas educadoras de volta para a sala de aula.  

 

A atividade durou quarenta minutos, mas a professora/narradora revelou que o 

comum é trinta minutos para não atrapalhar as outras atividades que a escola oferece. A nosso 

ver, entrando em harmonia com as outras atividades da escola, as crianças poderiam ficar 

mais tempo na biblioteca.  

 

Assim, conduzidas pelas educadoras e orientadas pela professora/narradora, 

teriam oportunidade de ir às estantes e manusear os livros livremente para que elas mesmas 

pudessem ler, ou ainda serem estimuladas a escolher livros para fazer empréstimo domiciliar. 
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Mas mesmo assim consideramos essa atividade importante na formação de leitores, pois a 

professora/narradora conseguiu ativar o imaginário das crianças que participaram da 

atividade. E sendo essa uma fase da infância envolta em curiosidade a criança pode sim se 

sentir instigada a procurar as suas próprias experiências de leitura.    

 

Nesta etapa, como já havíamos mencionado, optamos por colher informações em 

uma biblioteca escolar junto à bibliotecária da escola e, neste caso específico, também junto à 

professora responsável pala biblioteca estudada. Constatamos pelas declarações dadas durante 

as entrevistas e na observação empírica que, no Colégio Juvenal de Carvalho, a execução de 

atividades lúdicas com a utilização da literatura infantil no intuito de formar de leitores é uma 

constante. A realização de tal estudo nos proporcionou deduzir, o que será abordada 

posteriormente, nossas próprias considerações acerca da temática abordada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos no presente estudo assinalar a literatura infantil como ferramenta 

utilizada na formação de leitores e as formas que ela pode contribuir para o incentivo ao gosto 

pela leitura. O que nos estimulou a procurar embasamento teórico que nos desse subsídios 

para discorrer sobre o assunto. 

 

Portanto, o estudo realizado mostrou que a literatura infantil é uma eficaz 

ferramenta de formação de leitores, quando utilizada em atividades lúdicas. E a biblioteca 

escolar é um facilitador nesse processo. Em comparação desse estudo teórico com o caso 

estudado, do Colégio Juvenal de Carvalho mais especificamente a Biblioteca Infantil Cecília 

Meireles, observamos que a realização dessas atividades com a intenção de formar leitores é 

muito frequente, neste local, e os resultados obtidos com as mesmas são satisfatórios. 

Percebemos ainda a importância desse espaço e do profissional que nele atua como elo que 

liga, através dessas práticas, a literatura infantil e o leitor, no caso a criança.  

 

Podemos perceber que o que permite o sucesso dessas práticas na biblioteca acima 

mencionada, em primeiro lugar é o fato de essa escola dispor de recursos econômicos e 

pedagógicos necessários para o crescimento educacional, social, cognitivo e psicomotor do 

aluno. Além de uma ótima estrutura física, tendo em vista que além da biblioteca citada o 

colégio ainda possui a Biblioteca Pio XII, e ambas são muito bem equipadas e conta com 

profissionais bem qualificados.  

 

Juntamos esses fatores à dinâmica do Colégio Juvenal de Carvalho que já traz no 

programa das suas disciplinas da educação infantil e do ensino fundamental I e no calendário 

das suas atividades anuais, iniciativas em torno do livro infantil, que incentivam o gosto pela 

leitura tanto na sala de aula quanto na biblioteca. 

 

Em sala de aula são realizadas, pelos educadores, atividades que utilizam livros da 

literatura infantil com a intenção de formar leitores estimulando a não escolarização do texto 

literário. Tendo em vista que as fichas de leitura não são exigidas, isso porque a prioridade é 

dar liberdade para criança fazer suas próprias escolhas e expressar suas impressões a cerca da 

leitura realizada, inclusive a produção textual é estimulada. Até a escolha dos livros utilizados 
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nas atividades em sala é feita pelos alunos e acompanhada pela professora responsável pela 

biblioteca infantil. 

 

Já na Biblioteca Infantil Cecília Meireles, a professora responsável por esse 

espaço, também realiza atividades com a intenção de formar leitores utilizando a literatura 

infantil como ferramenta. As atividades são: além do empréstimo domiciliar, premiações para 

os alunos mais assíduos, exibição de filmes, contação de histórias, discussões e/ou leitura de 

histórias infantis, confecção de cartazes e atividades elaboradas especialmente para datas 

comemorativas. Além de ceder o espaço para as aulas de informática e de artes. 

 

O que nos chamou atenção na biblioteca escolar estudada foi que a medidora de 

leitura não é a bibliotecária da escola, pois ela é responsável realmente pela Biblioteca Pio XII 

e só está presente na Biblioteca Infantil para a elaboração das atividades e nos trabalhos de 

processamento técnico que a biblioteca exige. A mediadora de leitura nesse espaço é uma 

professora do ensino fundamental I. Que por sinal desempenha muito bem seu trabalho, tendo 

em vista que ela mostra proximidade com os alunos, interesse e iniciativa em realizar 

atividades, além de estar sempre presente incentivando a leitura, tanto quando a criança já é 

frequentadora do ambiente, como em buscar a criança que não se interessa muito pela leitura.   

 

Notamos esses aspectos tanto pelas entrevistas realizadas quanto pela observação 

da dinâmica do dia-a-dia da biblioteca e da atividade de contação de histórias, onde a 

professora responsável pela biblioteca demonstrou cuidado e interesse na atividade desde a 

escolha do livro da literatura infantil utilizado como na condução da mesma. Podemos 

constatar isso pelo fato de que ela procura aguçar a curiosidade e o senso crítico das crianças, 

tornando essa uma atividade não somente de entretenimento, mas proporcionando à criança 

um enriquecimento de seu acervo cultural além de motivá-las a fazerem suas próprias 

descobertas literárias.  

 

Diante do que foi exposto, concluímos que a literatura infantil tem um apelo 

muito grande entre as crianças, sobretudo no público alvo da Biblioteca Cecília Meireles. Daí 

o bom resultado obtido com as atividades realizadas nesse ambiente, que são voltadas para a 

formação de leitores. Essas atividades proporcionam à criança um jogo lúdico, o contato com 

o simbólico e com realidades imaginárias.    
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Além disso, as práticas realizadas na Biblioteca Infantil Cecília Meireles com a 

literatura infantil proporcionam à criança o contato com a atividade intelectual da leitura, uma 

vez que, no ato de ler, a criança cresce intelectualmente ao mesmo tempo em que se insere na 

sociedade.   
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APÊNDICE A- Roteiro da entrevista semi-estruturada realizada com a bibliotecária 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

Prezada Senhora, 

 

Essa entrevista está sendo realizada com o objetivo de estudar as atividades lúdicas realizadas 

na biblioteca escolar, que utilizam a literatura infantil com a intenção de formar leitores. 

Trata-se de uma atividade de pesquisa vinculada à disciplina Monografia III do Curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará.  

 

Antecipadamente agradecemos colaboração. 

 

1) Você considera que a literatura infantil, quando trabalhada junto a crianças, pode 

contribuir para a formação de leitores? 

 

2) A biblioteca da escola promove atividades utilizando histórias da literatura 

infantil? Quais atividades? 

 

3) Que critérios são utilizados pelo bibliotecário para elaborar essas atividades? 

 

4) Qual é a participação do bibliotecário nessas atividades? 

 

5) Como as crianças recebem essas atividades? Elas se sentem estimuladas a ler? 

Quais dessas atividades elas preferem? 

 

6) Percebe-se alguma mudança no comportamento das crianças com relação aos 

livros/leitura?  
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APÊNDICE B- Roteiro da entrevista semi-estruturada realizada com a professora 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

Prezada Senhora, 

 

Essa entrevista está sendo realizada com o objetivo de estudar as atividades lúdicas realizadas 

na biblioteca escolar, que utilizam a literatura infantil com a intenção de formar leitores. 

Trata-se de uma atividade de pesquisa vinculada à disciplina Monografia III do Curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará.  

 

Antecipadamente agradecemos colaboração. 

 

1) Você considera que a literatura infantil, quando trabalhada junto a crianças, pode 

contribuir para a formação de leitores? 

 

2) Como as crianças recebem as atividades desenvolvidas pelo pessoal da biblioteca? 

Elas se sentem estimuladas a ler?  

 

3) Percebe-se alguma mudança no comportamento das crianças com relação aos 

livros/leitura? 

 

4) Como a leitura é trabalhada em sala de aula? 

 

5) Qual é a participação do professor nessas atividades? 
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