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Leitura bem feita é formativa, no sentido de que reestrutura idéias e 
expectativas, reformula horizontes. Nem toda leitura precisa ser assim tão 
séria, mas toda leitura bem feita ocorre sob o signo do questionamento, 
porque, quem não sabe pensar, acredita no que pensa. Mas, quem sabe 
pensar, questiona o que pensa. 

Pedro Demo 
 
CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

 
O interesse para o desenvolvimento dessa pesquisa surgiu em conseqüência de 

uma inquietação no que concerne à função humanizadora da literatura, ou seja, a 
capacidade que ela tem de confirmar a humanidade do homem; à maneira com que ela 
tem sido trabalhada no contexto escolar, muitas vezes refletida em práticas que a 
colocam em situação subsidiária em relação à educação; bem como à linha fronteiriça 
entre a literatura e a pedagogia, um distanciamento conseqüente do não 
reconhecimento de que ambas contribuem para a função educativa. 

As primeiras produções de obras infantis tinham como base um intuito 
exclusivamente pedagógico, o que gerou uma dicotomia prejudicial ao ensino: literatura 
como arte e seu desprestigio e intenção puramente pedagógica. Todavia, atualmente 
tem ocorrido mudanças em direção à produção de livros desgarrados de ideologias 
morais e repressoras. 

Desse modo, longe de ser um apêndice que pressupõe o ponto de vista 
estritamente pedagógico, a contribuição da literatura, seria de, como agente de 
conhecimento, propiciar a compreensão e o questionamento da leitura e, por meio do 
diálogo entre leitor e texto, possibilitar a fruição de emoções e uma gradativa 
conscientização dos valores e desvalores defrontados no convívio social. Assim, os 
projetos de literatura infantil devem enfrentar a qualidade artística oferecendo aos 
leitores mirins a oportunidade de incorporar à sua experiência humana a visão da 
realidade. 

Em contrapartida raramente podemos dizer o mesmo de sua relação com a 
pedagogia, visto que a maneira como a literatura vem sendo trabalhada na sala de aula, 
na maioria das vezes (mesmo amparada por obras de qualidade), impossibilita o 
potencial educativo inerente a leitura literária. 

Embora compartilhando a função formativa, pedagogia e literatura até 
recentemente foram tratadas como dois campos diferentes, não integrados, 
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distanciando a intenção educativa da arte como objeto que provoca emoções e modifica 
a consciência de mundo.  

Desse modo, ao propormos refletir sobre a necessidade de aproximação entre a 
prática pedagógica e o gênero literário, não pretendemos exacerbar polêmicas entre 
essas, pois temos consciência de que esse é um processo gradativo e que, em 
benefício de uma nova mentalidade leitora, requer a integração entre as instituições: 
sociedade, família e escola. 

  Por fim, vale dizer que a literatura pode formar, não segundo uma pedagogia 
definida conforme os interesses dos grupos dominantes, mas para reforço da sua 
concepção de vida. 

 
 
  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 
 
 Desde os primórdios, a literatura infantil vem sendo tratada culturalmente como 

gênero literário menor, reduzido a idéia de belos livros coloridos destinados à 
aprendizagem puramente sistemática ou até considerados meios para manter a criança 
entretida, o objetivo aqui, seria doutrinar o jovem leitor nivelando-o aos valores vigentes 
no contexto social. 

As primeiras obras infantis, carregadas pela intenção de transmitir determinados 
valores ou padrões comportamentais a serem incorporados e respeitados pelos 
indivíduos, tratavam-se de adaptações de textos escritos para adultos, reforçando, 
assim, a idéia de que a criança era um adulto em miniatura.  

No final dos anos setenta, em meio aos inúmeros debates em torno da leitura 
destinada às crianças, a literatura infantil começou a ser pensada como agente de 
formação das mentes infantis e juvenis, de modo a contribuir tanto para o 
desenvolvimento de suas potencialidades naturais, quanto ao seu amadurecimento na 
transição da infância para a fase adulta.  

Diante das muitas definições e controvérsias que margeiam a natureza e função 
dessa literatura, a problemática do contexto atual ainda se enviesa na dúvida referente 
ao modo como o texto infantil deva ser encarado: como pretexto de uma prática 
pedagógica ou como arte literária? 

Compreende-se, pois que essa dialética tem provocado equívocos no que diz 
respeito à produção de obras literárias mais adequadas para a infância, uma vez que 
sua maioria revela a predominância ora de livros fragmentados sem sentido, ora 
daqueles que mesmo carregados de informações corretas desprovêem de fantasia e 
imaginação.  

 
(...) Como objeto que provoca emoções, dá prazer ou diverte e, acima de 
tudo, modifica a consciência de mundo de seu leitor, a literatura infantil é 
arte. Sobre outro aspecto, como instrumento manipulado por uma intenção 
educativa, ela se inscreve na área da pedagogia (COELHO, 2000, p.46).  
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Partindo especificamente da literatura como arte, que tem por objetivo 
primordial humanizar seus leitores e construir uma nova consciência de mundo, crítica e 
sem a imposição de valores de cunho moral e ideológico, a literatura infantil utilizando 
textos de valor artístico, proporciona a cada leitura - por meio da fusão do imaginário e 
do real, dos ideais e sua possível e impossível realização, um rico e poderoso 
instrumento do despertar do senso crítico, e em conseqüência disso distancia-se de sua 
origem fortemente comprometida com a pedagogia.   

É justamente por explorar o que ainda não é, mais poderia vir a ser, usando a 
linguagem de modo a impressionar o ouvido e a imaginação do leitor, que a literatura 
garante o prazer da leitura e um conhecimento não só do mundo – que pertence às 
ciências – mas dos modos como o homem pode agir em relação ao mundo e aos outros 
homens. 

Focalizando o ato da leitura no âmbito escolar, é de suma importância que o 
contato da criança com o livro seja estabelecido desde os primeiros momentos 
escolares, uma vez reconhecido o efeito enriquecedor que desencadeia. Assim, ao 
professor caberia proporcionar aos seus alunos, situações de leitura que objetivassem 
em menor grau as atividades de análise, fichas de leitura ou qualquer outra forma de 
controle, dando ênfase às atividades livres de enriquecimento cultural. 

Assim como explica CUNHA (1995, p.47): 
 

(...) a leitura é uma forma altamente ativa de lazer. Em vez de propiciar, 
sobretudo repouso e alienação (daí, a massificação), como ocorre com 
formas passivas de lazer, a leitura exige um grau maior de consciência e 
atenção, uma participação efetiva do recebedor – leitor. Seria, pois, muito 
importante que a escola procurasse desenvolver no aluno formas ativas de 
lazer – aquelas que tornam o individuo crítico e criativo, mais consciente e 
produtivo. A literatura teria papel relevante nesse aspecto. 

 
No entanto, o professor deve ter o cuidado de não abrir mão totalmente de um 

acompanhamento sistemático, pois o leitor pode ser afetado positiva ou 
negativamente pelo livro, isso dependerá principalmente de sua maturidade leitora. 
Desse modo, é importante que ao lado de atividades livres, os mestres se 
preocupem em transformar a habilidade leitora em aprendizagem significativa, 
criando situações e métodos que possibilitem identificar os diversos problemas 
individuais de compreensão de textos, no intuito de desenvolver no aluno práticas de 
leitura que propiciem o hábito de reflexão e crítica sobre a realidade que a obra lhe 
oferece e a interpretação dessa realidade imprimida pelo autor, o que significa dizer 
que, o leitor deve, de acordo com estágio de desenvolvimento em que se encontra, 
ser capaz de ter uma visão dos prós e contras da produção que consome. Haverá, 
então, nos educandos a sensação do amadurecimento, da consciência viva a partir 
da concepção da leitura e da percepção das multifaces desse processo. 

Na escola, mesmo a literatura de reconhecido valor artístico perde seu poder 
de encantamento e de transporte a vivências imaginárias alternativas, quando 
empregada como veiculadora de normas de obediência e bom comportamento ou 
pretexto para aprender gramática, redigir melhor, para revisar a História, a 
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Sociologia e a Pedagogia. Assim, tornando-se matéria para adornar outras ciências, 
o texto literário se descaracteriza e afasta de si o leitor. 

 O educador, em conseqüência também de uma formação universitária lacunar 
no que se refere à visão da verdadeira função da literatura na educação, apóia as 
justificativas de sua desmotivação para “criar tempo” destinados à inserção do 
trabalho com a literatura, no excesso de aulas semanais e atividades pedagógicas, 
bem como nas dificuldades que esbarram no acesso ao acervo literário. Diante disso 
e como sugere Cunha (1995, p.18): 

 
Pensamos caber à Universidade, através das Faculdades de Letras, de 
Educação e de Biblioteconomia, e aos Cursos de Preparação para o 
Magistério de 1° Grau (séries iniciais) a tarefa de dar a seus estudantes – os 
futuros educadores – a possibilidade de indagar, pesquisar criar, recriar, de 
maneira que a literatura venha a ter uma função atual, verdadeiramente 
recreativa e estética – e por isso social e renovadora -, entre as atividades 
da criança e do adolescente. Isso ocorrerá com facilidade quando a 
literatura for um valor para o próprio estudante.  
 

Ao condicionamento interior à escola soma-se, para agravar a situação, o 
desprestígio que a literatura sofre junto às camadas populares. São muitas e 
diferentes as razões que têm como conseqüência o crescente desinteresse ou uma 
prematura privação de contato com as letras e com os mundos fantásticos que elas 
podem conter, mantendo o imaginário infantil e juvenil preso às superstições do 
meio ou às idolatrias induzidas habilmente pelos meios de comunicação de massas, 
de pouco ou nenhum efeito emancipatório. Daí pode-se dizer que o poder de 
sedução da literatura, que poderia contribuir para a formação do leitor geral, esvazia-
se pelas distorções escolares e decreta um futuro de não leitores. 

É notável também que a desmotivação da maioria dos estudantes pela leitura 
literária está ligada à ausência desta no contexto familiar e nos mais variados grupos 
sociais, pois se os pais e os amigos não lêem, não há porque a criança ou o 
adolescente valorizar a leitura. E por mais que a escola empregue meios 
persuasivos ou impositivos para modificar a indiferença quanto aos livros ou ao 
saber e à arte, aprende-se mais com exemplos próximos do que por intermédio de 
sermões. Pela carência ou inércia do ambiente familiar quanto à leitura, declinam o 
número de leitores de geração a geração. Segundo Cunha, “a atitude prosaica e 
desencantadora do adulto é que vai aos poucos minando a ligação entre criança e o 
livro” (1995, p.50). 

São esses fatos que tornam problemático o retrato relativo ao hábito da leitura 
brasileira, situação que melhorará quando a postura do adulto em relação ao livro e 
sua função educacional for modificada, como conseqüência de um melhor 
conhecimento do fenômeno literário e do leitor infantil. Dessa forma, revela-se 
indispensável e essencial um redimensionamento de tais relações, de modo a 
convertê-las ocasionalmente no ponto de partida para um diálogo atraente e 
significativo entre o livro e seu jovem leitor, significa dizer que: 
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O fato de a Literatura Infantil não ser subsidiária da escola e do ensino não 
quer dizer que, como medida de precaução ela deva ser afastada da sala de 
aula. Sendo agente de conhecimento porque propicia questionamento dos 
valores em circulação na sociedade, seu emprego em aula ou em qualquer 
outro cenário desencadeia o alargamento dos horizontes cognitivos do leitor, 
o que justifica e demanda seu consumo escolar (ZILBERMAN, 1987, p.10). 
 

Nesse espaço teórico, é reconhecida a interferência dessa dialética na 
formação da criança tanto com sua relação consigo quanto no convívio social. 
Desse modo, para que a escola cumpra com a finalidade do saber, faz-se 
necessário que ela apresente obras que ensinem modos novos de ver o mundo 
atual, acompanhadas de emoção, prazer, capazes de aguçar a imaginação do seu 
jovem leitor. 

Bruno Bettelheim em A psicanálise dos contos de fadas (1980:13) fala sobre 
essa relação: 

 
Para que uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-
la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve 
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e tornar 
claras suas emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e 
aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, 
sugerir soluções para os problemas que a perturbam. Resumindo, deve de 
uma só vez relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade – e 
isso sem nunca menosprezar a criança, buscando dar inteiro crédito a seus 
predicamentos e, simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma e 
no seu futuro. 

 
Diante do que foi exposto, a proposta veiculadora desse artigo não concerne 

em estabelecer se a formação de um bom leitor está à cargo da Pedagogia ou seria 
essa uma competência específica da Literatura, nem tão pouco valorizar somente a 
aproximação entre elas, mas principalmente em refletir sobre a necessidade de se 
reconhecer que, ao unir a responsabilidade pela concretização e expansão do 
domínio e deciframento dos códigos, à compreensão e levantamento de temas neles 
aflorados por intermédio do trabalho com a arte literária, o espaço escolar vai além 
de suas limitações para propiciar ao educando o desenvolvimento da capacidade de 
compreender o mundo e aprender a pensar por si mesmo, fator este que contribui 
para sua gradativa emancipação social. “Além disto, enquanto instituições, a escola 
e a literatura podem provar sua utilidade quando se tornarem o espaço para crianças 
refletir sobre sua condição pessoal” como ressalta Zilberman (1994, p.21). 

 
 
CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 
 
 
Diante da reflexão teórica até agora suscitada, não pretendemos perder-nos 

em contestações subjacentes à prática pedagógica e arte literária, até porque do 
que pudemos estudar, não nos pareceu especialmente edificante, importa, pois, 
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reconhecer a necessidade de se reestabelecer o diálogo entre a dicotomia: literatura 
e prática pedagógica, uma vez que ambas, embora sob vieses diferentes, voltam-se 
à formação do indivíduo.  

Essa relação tão próxima, ainda que deturpada pela tendência de propagação 
ideológica enraizada em nossa cultura histórica, poderia ser fortuita caso a 
pedagogia – base para a formação intelectual do indivíduo – e a literatura – meio 
estimulador da leitura do mundo e 

 seus vários níveis – unissem suas respectivas contribuições em benefícios do 
desenvolvimento de leitores com experiências diversas, não apenas no que se 
refere às habilidades de decodificação, mas inclusive e principalmente àquelas que 
estão relacionadas à capacidade de pensar o mundo (real e imaginário) com uma 
maturidade adquirida também por intermédio do universo literário. 

Fica, portanto, aos pares responsáveis pelo processo de emancipação social 
do individuo e em especial, aos educadores, o desafio de efetivar a inclusão da 
literatura infantil nas reflexões escolares valorizando-a enquanto propiciadora de 
uma visão crítica da realidade, fator que contribuiria sobremaneira para uma 
cidadania ativa, crítica e inteligente e então considerar-se-á a leitura e, portanto, o 
papel da literatura infantil como um grau de consciência tão fundamental. 
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