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Os trabalhos propostos para a apresentação nesse grupo têm como objetivo discutir 

resultados da pesquisa Infância, linguagem e escola: das politicas do livro e leitura ao 

letramento literário de crianças de escolas fluminense, já concluída, e da pesquisa em 

andamento Infância, linguagem e escola: a leitura literária em questão, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, coordenada pela professora dra. Patrícia 

Corsino, ganhadora do Prêmio Jovem Cientista do Nosso Estado 2009-2012.  

O entrelace entre os temas escola e leituras, abordado do ponto de vista das políticas 

públicas direcionadas às atividades de salas de aula, passando pelas práticas cotidianas 

escolares, com o objetivo de alcançar o letramento literário das crianças, tem se relevado 

importante não somente para refletir sobre tais práticas, mas para repensar esse cotidiano no 

que diz respeito à formação de leitores, assim como promover uma reflexão crítica sobre as 

próprias políticas e suas articulações.  

Assim como Candido (1995), defendemos a leitura literária na perspectiva do direito à 

capacidade que ela tem de atender à nossa necessidade de ficção e fantasia; por sua natureza 

essencialmente formativa, que afeta o consciente e o inconsciente dos leitores de maneira 

complexa e dialética, como a própria vida, em oposição ao caráter pedagógico e doutrinador 

de outras perspectivas; e pelo seu potencial de oferecer ao leitor um conhecimento profundo 

do mundo, tal como faz, por outro caminho, a ciência.  

A pesquisa teve como objetivos analisar: i) como as políticas de acesso ao livro, à 

literatura e à leitura das diferentes instâncias se articulam e repercutem na sala de aula; ii) as 

mediações que se estabelecem entre a literatura e as crianças nas escolas, incluindo acervos, 

espaços destinados à leitura, os professores e sua formação; iii) as produções e apropriações 

infantis fomentadas pela leitura literária e iv) o lugar que a literatura ocupa na formação das 

crianças – da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Foram 

desenvolvidos estudos de caso simultâneos em diferentes instituições, tanto da rede pública 

quanto de organizações comunitárias. Os estudos abrangeram turmas de diferentes faixas 

etárias e etapas/anos de escolaridade, incluindo grupos da creche ao quinto ano do Ensino 

Fundamental. O estudo focalizou as produções infantis, a cultura de pares, os significados 
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produzidos pelas crianças com e a partir de suas experiências com o texto literário, cabendo 

ao pesquisador buscar formas de capturar o ponto de vista das crianças. Em campo, foram 

registrados eventos nos quais vozes e expressões trouxeram experiências com a literatura. A 

pesquisa está ancorada principalmente nos estudos da linguagem de Bakhtin, Vygotsky e 

Benjamin, e nos estudos da infância de Corsaro, Sarmento, Castro. Além deles, os textos que 

compõem esta apresentação estabelecem interlocução com outros estudiosos. O primeiro 

texto, de autoria de Jordanna Castelo Branco, Rafaela Vilela e Patrícia Corsino, discute os 

espaços destinados ao livro e a leitura em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I no estado do Rio de Janeiro; o segundo, de autoria de Carolina Monteiro de Soares, 

apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado que discutiu a leitura do livro ilustrado na 

Educação Infantil; e o último trabalho de autoria de Dione Coelho e Karla Righetto, parte da 

pesquisa de doutorado da primeira, aborda as escolhas literárias entre alunos de uma turma de 

5º ano do Ensino Fundamental. Todos os textos trazem indagações para se refletir sobre as 

práticas de leitura e as infâncias na contemporaneidade. 

 

ONDE ESTÃO OS LIVROS NA ESCOLA?  

DISCUTINDO OS ESPAÇOS DE LIVRO E LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E 

NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Jordanna Castelo Branco 

jordanna.branco@gmail.com 

Rafaela Vilela  

rafalouise@gmail.com 

Patrícia Corsino 

corsinopat@gmail.com 

 
(...) esse tipo de coleção – o de livros infantis – só pode ser apreciado por 

quem se manteve fiel à alegria que experimentou quando criança ao ler esses 

livros. Essa fidelidade está na origem de sua biblioteca, e toda a coleção, 
para prosperar, precisará de algo semelhante. Um livro, ou mesmo uma 

página, e até uma simples imagem num exemplar antiquado, talvez herdado 

da mãe ou da avó, podem ser o solo no qual esse impulso lançará suas 

primeiras e delicadas raízes... A procura de belos exemplares também é 
legítima neste tipo de coleção, mas justamente aqui o pedante ficará 

perplexo. É uma coisa boa que a pátina depositada nas folhas pelas mãos 

pouco asseadas das crianças mantenham a distância o bibliófilo esnobe.  
Walter Benjamin 

 

Benjamin (1993) neste fragmento trata da exposição da coleção de livros infantis 

antigos de um bibliófilo, formada ao longo de muitos anos. O filósofo neste texto, “Livros 
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infantis antigos e esquecidos”, aborda dois importantes elementos para se pensar os espaços 

de livro e leitura: a coleção e a memória. Na perspectiva da coleção, encontram-se os livros, 

os lugares que ocupam e as formas com que se organizam nos espaços. Os livros infantis, em 

uma escola, podem estar dispostos de diversas maneiras e em diferentes espaços. Essa 

diversidade de agrupamentos, as coleções, dizem das formas de conceber livros e leituras. A 

coleção está estreitamente relacionada às lembranças e o ato de colecionar remete à memória 

e às histórias individuais e coletivas. Portanto, ao lado das coleções caminha a memória, 

aquilo que constitui a historicidade, que é pouco a pouco construído, tanto na direção da 

constituição dos acervos, quanto da experiência de leitura. A história, entendida na 

perspectiva de Benjamin (1993), na qual o passado é articulado “não como ele de fato foi”, 

mas como apropriação de uma reminiscência “tal como ela relampeja no momento de um 

perigo” (p. 224), implica em uma não linearidade cronológica. A reminiscência entendida 

como marcas e rastros do que foi constituindo sujeitos, espaços, instituições pode aflorar 

pelas narrativas. Tais rastros estão impressos tanto nos espaços onde relações se estabelecem 

e nas obras manuseadas por crianças e adultos, quanto pelas leituras que se constituíram 

enquanto experiência e, como tal, podem ser narradas para o outro.  

Com o objetivo de analisar possíveis aproximações entre espaços de livro e leitura 

presentes nas escolas que compuseram o campo empírico da pesquisa “Infância, linguagem e 

escola: das políticas de livro e leitura ao letramento literário das crianças das escolas 

fluminenses”, recorremos a análise de registros de cadernos de campo, para discutir qual tem 

sido o lugar da literatura no contexto escolar, desde a Educação Infantil até o quinto ano do 

Ensino Fundamental. Para esse texto foram analisados registros de sete estudos de caso 

simultâneos realizados em escolas públicas e privadas, localizadas no Estado do Rio de 

Janeiro. Na educação infantil três foram as instituições analisadas: uma creche filantrópico-

comunitária – CR1, uma creche municipal – CR2 e uma escola de Educação Infantil da rede 

pública municipal – PE4, sendo as duas primeiras localizadas no município do Rio de Janeiro 

e a última em Duque de Caxias. No Ensino Fundamental, considerou-se uma escola da rede 

pública federal – EF4 e uma escola da rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro por 

possuir uma sala de leitura pólo, isto é, com acervo ampliado e considerada  ponto de apoio 

para as escolas vizinhas, onde foram realizados três campos: EF1, EF2, EF3. 

As análises realizadas neste trabalho foram compostas por um mosaico de registros. 

Palavras e imagens se entrelaçaram com o intuito de captar os espaços/ambientes em que as 

crianças eram convidadas a ler na escola. Entendendo com Bakhtin (1992, p. 31) que “toda 

imagem artístico-simbólica ocasionada por um objeto físico particular já é um produto 
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ideológico”, os espaços/ambientes em que as crianças são convidadas a ler nas escolas 

investigadas foram analisados como signos que refletem e refratam a realidade.  

Considerar a pesquisa a partir de uma perspectiva dialógica e polifônica significa 

produzir uma discussão e um texto aberto a outros acabamentos e considerações. Nesse 

sentido, questiona-se: onde crianças e livros se encontram nas escolas investigadas na 

pesquisa? Como a organização dos espaços/ambientes contribui para compreender as práticas 

de leitura literária na/da escola? Que semelhanças há nos espaços de livro e leitura 

observados? Que diferenças se observam entre as concepções de espaço de livro e leitura nas 

creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental? Para responder a essas questões, o 

texto apresenta inicialmente considerações sobre livro e leitura; em seguida, discute e analisa 

os espaços/ambientes destinados ao livro nas escolas investigadas e, por fim, apresenta 

considerações e proposições sobre a organização dos acervos literários e o lugar da leitura 

literária na formação do leitor. 

 

Livro e leitura: questões e tensões na/da escola   

 A relação entre livro infantil e escola remonta à própria origem da instituição escolar e 

da literatura infantil. O livro direcionado às crianças e jovens foi criado com finalidade 

explícita de educar e informar os alunos. A literatura para crianças surge não como lazer ou 

função estética, mas como “suporte e/ou instrumento de apoio para a transmissão de 

princípios e conformação ideológica que possibilite ao adulto a manipulação do futuro, ao 

dirigir e condicionar pela educação as crianças do presente” (YUNES, 1984, p.124). Mas se, 

inicialmente, a literatura infantil assume um caráter instrutivo e com textos de cunho 

moralizador e didático, ela ganha, nos séculos posteriores, um status artístico que tenta não 

somente entreter o leitor na infância, mas, principalmente, aproximar as crianças das ações 

humanas e seus desdobramentos, levando-as a um conhecimento de si mesma, do outro e do 

mundo que as cerca. Embora coexistam concepções diversas nas obras postas no mercado, a 

literatura infantil, no campo dos estudos literários, não se propõe a ser um simples adorno que 

tenta distrair as crianças levando-a à fantasia, mas sim ao movimento circular 

real/imaginário/real (QUEIROZ, 2011). Uma literatura sem adjetivos se apresenta como 

possibilidade do leitor viver a alteridade, constituir-se na relação com o outro, conhecer-se e 

reconhecer-se, se abrir ao novo e ao inusitado, deslocar-se para outros mundos reais e 

imaginários, criar e imaginar nas brechas, nas ambiguidades abertas pelo texto literário.  

Mas como o livro tem chegado à escola? No que tange à composição dos acervos, o 

Plano Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, desde 1997, vem se encarregando de distribuir 
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livros para compor as bibliotecas escolares. A partir de 2008, creches e pré-escolas passaram 

a integrar o programa, evidenciando a importância da presença dos livros na educação das 

crianças pequenas. O PNBE a cada ano se direciona a um segmento e os critérios de 

composição dos acervos de cada versão são definidos nos editais. Entretanto, Maciel (2008) 

destaca que PNBE tem significado o revigoramento da importância da biblioteca como espaço 

de livro e leitura. Para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, segmentos 

da pesquisa em análise, o plano tem dado ênfase na composição de acervos literários. Ênfase 

que vem explicitada também no Plano Nacional de Livro e Leitura – PNLL, que concebe a 

literatura na perspectiva de Candido (2011) como direito, necessidade, formação e 

humanização. Embora o PNBE não seja a única fonte de composição dos acervos das escolas 

investigadas, observa-se um destaque na coleção de livros de literatura infantil.  

Candido (2011) defende a literatura como um bem incompressível, por ser uma 

produção que se origina na trama social e cultural de todos os tempos e de forma específica e 

peculiar de cada povo. A literatura, que o autor define como todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático (p.176), aparece claramente como manifestação universal de 

todos. Estaria, portanto, na ordem do que é essencial para o sujeito. Mas para que os bens 

incompressíveis se constituam como direitos humanos há necessidade da sociedade 

reconhecer e valorizar tal concepção, e a presença do livro literário na escola é um importante 

indicativo de que este bem possa ser democratizado.  

Com o intuito de trazer apontamentos sobre a presença do livro no contexto escolar, 

recorremos a fotografias e registros dos cadernos de campo para analisar os espaços de livro e 

leitura presentes nas escolas que compuseram o campo empírico da pesquisa, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Fundamental. O que revelam esses espaços? Onde estão os 

livros? Como estão organizados? Como circulam e chegam até as crianças?  

 

Entre mesas, cadeiras e estantes: onde estão os livros?  

A pesquisa evidenciou que há livros nas escolas investigadas e, nas de Ensino 

Fundamental, em número significativo. Entretanto, livro e leitura são faces de um único ato, 

já que a existência do livro sem a leitura não o justifica. Assim, não basta apenas a presença 

de livros, é fundamental também que a composição dos acervos e a organização dos espaços e 

tempos de leitura sejam articulados, o que implica em uma intencionalidade. Espaços de livro 

e leitura nas escolas, segundo Perrotti (2004, p.14) são lugares de trânsito, de troca e 

circulação de ideias, as  estações de leitura que  
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Podem se cantos nas próprias salas de aula. Podem também ser salas de 

leitura ou bibliotecas escolares; são válidas também estantes, caixas, 

armários, baús e tantos quanto forem os formatos que possam inventar. 
Podem ser instalações fixas ou circulantes ou, então, parte fixa, parte 

circulante. 

 

As estações de leitura fixas compreendem os espaços destinados à guarda do acervo, 

como salas de leitura e biblioteca. O autor divide esta categoria em duas subcategorias: de 

livre acesso e de acesso restrito. A primeira diz respeito a aqueles espaços em que os leitores 

têm acesso ao acervo sem nenhuma restrição. Já a segunda trata dos espaços de acesso restrito 

ou até mesmo inacessíveis, especialmente às crianças, tais como: livros trancados em 

armários ou arrumados no alto das prateleiras, livros guardados na secretaria, na sala da 

direção da escola, entre outros. 

 Outra categoria importante são as estações de leitura que o autor denomina de 

circulante, que são cestas, caixas, baús que circulam pela escola, geralmente com um 

determinado número de obras que ficam por um tempo em lugares estabelecidos. Há também 

as estações de leitura parte circulante, parte fixa que compreendem os espaços destinados à 

guarda dos acervos que embora não sejam móveis, permitem a sua circulação como os cantos 

de leitura e estantes, presentes nas salas de atividades. 

Os registros dos cadernos de campo e as fotografias revelaram que todas as escolas 

que compuseram o campo empírico da pesquisa contavam com algum tipo de estação, 

especialmente, as móveis. Muitos desses espaços comportavam não apenas livros, brinquedos 

ou fantoches, mas também aparelhos de CD, televisão, DVD e computadores, além de mesas 

e cadeiras. As salas de leitura e bibliotecas dispunham ainda de almofadas, sofás, estantes e 

armários e, diferenciavam-se apenas pela maneira com que eram organizados pelo 

responsável pelo espaço. As fotografias abaixo apontam alguns modos de organização do 

acervo e apresentam diferentes exemplos de estações de leitura. 

 
 

 

 

Foto 1: brinquedoteca, CR1. 

Livros e brinquedos juntos ao 

alcance das crianças. Exemplo de 

estação fixa de leitura de livre 

acesso.  
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Foto 2: sala de aula, EF1. Caixas 

de livros: um exemplo de estação 

de leitura circulante presente em 

todas as escolas observadas. 

Foto 3: sala de aula, PE4. Caixas 

de livros (coberta com papel 

pardo) e estante com gibis, 

revistas e livros   - ao fundo da 

sala - Exemplo de estação parte 

fixa parte circulante de leitura. 

Foto 4: sala de atividades, CR1. 

Estante com livros. Assim como os 

armários de sala, é um exemplo de 

estação fixa de leitura de acesso 

restrito, visto que as crianças não 

têm acesso, somente as 

professoras.  

 

Foto 5: biblioteca, EF1. Estante 

com livros organizados por cor e 

letra inicial do sobrenome do 

autor. Exemplo de estação fixa de 

leitura. O acesso restrito ou livre 

dependerá do modo de mediação 

do professor da instituição. 
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A pesquisa evidenciou que as instituições de Ensino Fundamental possuem espaços 

bem definidos de livro e leitura, além de estações circulantes. Em contrapartida, as escolas de 

Educação Infantil, especialmente as creches, disponibilizam os livros, principalmente, nas 

salas de atividades em armários, caixas, cestas, estantes e prateleiras. Livros são também 

encontrados junto aos brinquedos e jogos em estantes de brinquedotecas, perto de 

colchonetes, evidenciando um caráter lúdico. Nas turmas de pré-escolas os acervos mais 

acessíveis às crianças estão nos denominados “cantinhos de leitura” que, na sua maioria, 

apresentavam livros muito manuseados, em estado de conservação ruim e , muitos deles são 

livros de baixo custo. As duas creches que participaram da pesquisa, que educam crianças de 

0 a 3 anos, não possuem bibliotecas ou salas de leitura que possam reunir os acervos.  

Mattos (2013) ao discutir a leitura literária na creche aponta a importância dos livros 

circularem pelos mais diferentes lugares da escola, mas sobretudo, defende a necessidade de 

pensarmos em uma biblioteca infantil para as crianças bem pequenas como uma garantia de 

um espaço de relação entre crianças-adultos-livros, onde os leitores possam construir sentidos 

através do “texto, imagens, olhares, corpo e voz”: 

(...) lugar que agregue todo o acervo da creche, que apresente uma 

organização específica, que possa ser frequentado pelas crianças, de forma 
sistemática, planejada e intencional, no qual seja possível compreender esse 

lugar como convite a leitura dos professores a ação mais autônoma das 

crianças sobre os livros; que possa contemplar outros suportes textuais e 
outros materiais, como fantasias, fantoches, brinquedos, através dos quais as 

interações com os livros extrapolem as páginas e seja convite para 

dramatizações e recriações das crianças, pode se configurar como uma 

aposta mais efetiva nas práticas de livro e leitura para e com as crianças na 
creche (MATTOS, 2013, p.166). 

 

   Bibliotecas e salas de leitura possibilitam reunir o acervo de toda a instituição e 

oferecerem um espaço comum à comunidade escolar. Espaço de leitura, seja ela literária ou 

informativa, a biblioteca pode congregar, além de livros, “gibis, revistas, filmes, desenhos 

animados, músicas e cantigas, brinquedos, cenas e personagens de histórias, pedaços de panos 

Foto 6: biblioteca, EF1. Estante 

com capas de livros expostas. Um 

convite ao leitor. Exemplo de 

estação fixa de leitura.  



 9 

para se transformarem em roupas, adereços” (CORSINO, 2010a, p. 201). É a combinação 

entre a intencionalidade do mediador de leitura com os diferentes acervos que irá possibilitar 

que as crianças ampliem suas experiências e criem situações para ler, pesquisar e imaginar.  

Pimentel (2011) ao pensar sobre a função pedagógica dos livros na escola propõe a 

necessidade de refletir sobre o conceito de biblioteca e de sala de leitura a partir de uma 

mesma perspectiva, a da formação: 

A biblioteca da escola se diferencia de uma biblioteca qualquer e pode ser 

chamada de sala de leitura, também porque a criança lê o espaço e interage 
com ele. A biblioteca da escola não é apenas um espaço que reproduz o 

ambiente informacional da sociedade, uma vez que pode convidar a criança 

a se imaginar leitor, a se constituir leitor. É um espaço de formação e não só 
de informação. Nesse espaço, considerando que ele pode acolher alunos da 

Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental, a criança 

brinca com os livros, e também brinca de ser leitor. Com isso ela também se 
forma leitor (PIMENTEL, 2011, p.124). 

 

Para formar-se leitor é necessário, além de livros, congregar espaço e tempo. Espaço 

de relações e tempo de escuta, de diálogo. E, a forma com que o acervo é disponibilizado na 

escola é importante para essa formação, pois permite que os livros sejam usados de diferentes 

maneiras e por mais leitores. As estações de leitura, sejam fixas ou circulantes, são lugares em 

que se podem reunir os livros e formar as mais diversas coleções. Os diversos critérios para o 

agrupamento e classificação das obras são criados de acordo com os interesses e objetivos do 

mediador de leitura, seja ele professor regente, auxiliar de turma ou professor da sala de 

leitura. Nesse sentido, os alunos e demais professores também podem contribuir para a 

catalogação, organização e manutenção do acervo. Essa participação possibilita a apropriação 

do espaço e o conhecimento do acervo por parte da comunidade escolar. Mas a existência de 

um espaço de livros nas escolas é garantia de lugar de leitura? Como os espaços/ambientes de 

livro e leitura são utilizados nas escolas observadas? As bibliotecas e salas de leitura têm sido 

lugares de formação? 

 

Processo de interação: relações entre livros e leitores 

Perrotti (2004), ao se referir à leitura, nos convida a pensar sobre as marcas deixadas 

pelos textos, livros e autores lidos. Aponta que, por vezes, marcas tão intensas podem remeter 

a uma sensação de que nossas leituras ocorrem “fora do espaço e do tempo, somente num 

cosmo impalpável, além da órbita terrestre, num não-lugar” (idem p. 2). Entretanto, para que 

essas marcas fiquem inscritas na memória, o encontro com o livro precisa acontecer e o 
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espaço é um dos primeiros convites para essa união, podendo transformar-se em lugar: lugar 

de imaginar, lugar de pensar, lugar de dialogar, lugar de conhecer, lugar de se emocionar. 

De acordo com Guimarães (2009), os termos espaço e lugar, muitas vezes utilizados 

enquanto sinônimos, apresentam características singulares. Inspirada pelos pressupostos 

filosóficos de Bachelard (1993), afirma que o espaço planejado pelo arquiteto é distinto do 

espaço experimentado pelas crianças, ou seja, o espaço pode ser compreendido como algo 

projetado e o lugar como algo construído a partir das relações. A possibilidade de aliar 

qualidades físicas à qualidades imaginativas, ou seja, o espaço físico - seus móveis e objetos - 

e o modo com que as crianças se relacionam com ele ao criarem novas relações e inventarem 

significados diferentes, é descrito pela autora como um espaço flexível e, por ser habitado, 

transformado e vivido tornam-se, assim, ambientes de experiência (p. 96-97).  

Mas como se apresentam os espaços de leitura nas escolas observadas? São ambientes 

e lugares de experiência? Entre cestas, estantes e prateleiras, como se dá o processo leitura?  

Na Educação Infantil observou-se que as atividades de leitura faziam parte da rotina 

das crianças. Os professores reuniam as crianças em roda, apresentavam a obra e realizavam a 

contação ou a leitura da história. Cabe ressaltar aqui que contar e ler histórias são atividades 

fundamentais, mas distintas, embora no cotidiano das escolas observadas nem sempre esta 

distinção ocorria. O contar está relacionado aos relatos orais, às várias narrativas de contos e 

causos, às dramatizações improvisadas com usos de bonecos e/ou adereços. Já a leitura em 

voz alta ou o dizer de um poema são oralizações em que o narrador/orador empresta corpo e 

voz para apresentar o texto, tal e qual, as palavras escolhidas pelo autor e registradas no livro. 

A interpretação é dada pelos acentos apreciativos, modulações de voz, entoações do orador. 

Foi observado, principalmente em turmas de creche e pré-escola,  a alternância entre contar e 

ler.  Professoras com o livro nas mãos, ora lendo, ora narrando sem seguir o texto do início ao 

fim. Esta alternância nos fez levantar algumas questões: Seria uma questão interna às próprias 

obras disponíveis nas instituições ou seria uma prática pedagógica embasada na ideia de que 

para as crianças pequenas é preciso simplificar, reduzir?  

Outra forma de ler, a leitura individual, também mostrou-se presente no planejamento 

das professoras das crianças bem pequenas, tanto em sala quanto em outros espaços da escola. 

Assim, eram separados momentos na rotina para que as crianças pudessem folhear os livros, 

escolher as obras que gostariam que fossem lidas para e com elas ou ler sozinhas, em duplas 

e/ou pequenos grupos, como apontam os registros abaixo: 
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A agente pegou vários livros na estante e foi entregando a cada um, nas 

mesas e para quem estava no chão. A maioria era de capa dura, de animais, 

com imagens atrativas e adequados à faixa etária deles. Uma agente ficou 
sentada no chão com um grupo de crianças que iam folheando e vendo as 

imagens das histórias com muito interesse. Ela falava sobre as histórias, 

sobre o que eles iam apontando e interagia com as crianças. As crianças das 

mesas eram acompanhadas por outros agentes. As crianças estavam muito 
atentas e envolvidas. Uns olhavam, apontavam com o dedo e falavam que 

bicho era o da imagem (CR2 – Caderno de campo, 07/10/2010 ). 

 
No pátio lateral estão reunidas as turmas B2 e B3 (berçário 1 e berçário 2). 

Marta, auxiliar do B2 entra no pátio e começa a brincar com algumas 

crianças. Coloca uma fantasia na cabeça, um chapéu de pato. Senta-se no 

chão e começa a brincar com as crianças. Pega uma bolsa, que na verdade é 
um livro de pano (não consigo ver o título e editora), está perto dela, abre o 

zíper, lê o título da história e diz que vai ler. Um dos meninos da turma B2 

senta-se perto dela para ouvir a narrativa. Assim como Marta faz, ele mexe 
no livro, colocando os dedos nos bolsos e lugares possíveis do mesmo (CR1 

– Caderno de Campo, 12/07/11). 

 

Embora a leitura tenha se mostrado frequente nas rotinas da Educação Infantil, os 

tempos e lugares de encontro propositivo entre as crianças pequenas e a leitura literária, como 

apresentam os registros a cima, ainda são escassos quando comparado ao seu uso pedagógico. 

As crianças eram recebidas de manhã pela estimuladora (...) até a chegada da 

professora. Esta, quando chegava, contava uma história e, em seguida, 

realizava atividades de colorir figuras ou de copiar do quadro o nome da 
história e desenhos relacionados à narrativa. (...) Caso as tarefas fossem 

concluídas antes do tempo previsto, as crianças eram organizadas em 

pequenos grupos para realizarem atividades diversificadas - massinha, 
leitura, blocos de construir, jogos de encaixe e bonecas ou brinquedos 

trazidos de casa – ou iam para pátio ou faziam leitura individual do acervo 

de livros e revistas disponível em sala de aula, ou, ainda, aguardavam de 

cabeça baixa o horário do almoço (BRANCO, 2012, p. 73 – referente à 
PE4). 

 

[Em relação a leitura literária] (...) Quando eles estão muito agitados, 
chorando, que é hora de saída, que a mamãe está chegando, pois eles já 

sabem os horários, então, quando a gente chama, canta a música para ler um 

livro, eles se acalmam. Sentam e vão escutar a história, eu acho que o livro 
acalma um pouco o ânimo das crianças (MATTOS, 2013, p. 72 – referente à 

CR1). 

 

Observa-se uma ambiguidade em relação às práticas de leitura literária na Educação 

Infantil. A constância na rotina nem sempre está associada ao viés da criação e da 

imaginação. Assim, embora as ações com os livros revelem-se presentes, a literatura muitas 

vezes ainda entra pelas brechas, como coadjuvante ou figurante, sendo utilizada no dia a dia 

entre as atividades, como forma de acalmar o grupo ou introduzir algum conteúdo educativo, 

principalmente junto às crianças da pré-escola. 
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No Ensino Fundamental a rotina mostrou-se um pouco diferente, pois os campos 

assinalaram práticas de leitura diversas. Com uma proposta intencional e planejada, as aulas 

de literatura observadas na EF4 trazem a leitura literária contemplada em seu currículo. Os 

encontros acontecem semanalmente, com cada turma, durante 90 minutos. Nestes momentos, 

a professora realizava uma leitura literária - geralmente relacionada a um projeto trimestral - e 

propunha a discussão ou a produção de uma atividade plástica. Silva (2011) aponta que o 

planejamento das aulas é embasado pelo Projeto Político Pedagógico da instituição e é 

realizado pela equipe de literatura. 

Já as atividades de leitura observadas na EF2 e na EF3, tanto coletivas quanto 

individuais, acontecem na maior parte das vezes com objetivo pedagógico, sendo 

disparadoras de tarefas e exercícios. Nestes dois campo, pertencentes à mesma escola, em sala 

de aula, quase sempre, as crianças  ouviam histórias sentadas em suas carteiras enfileiradas ou 

formando pequenos grupos: 

Os dados e registros de campo revelam que a literatura aparece como 
instrumento de tarefas e exercícios passados no quadro, ou em fichas, para 

análise gramatical e interpretação a partir de perguntas limitadoras. Grande 

parte do tempo reservado ao trabalho com o texto literário é usado para 
cópias e perguntas de interpretação no caderno (QUEIROZ, 2012, p. 94 – 

referente à EF3). 

 
Na observação do trabalho com a literatura realizado pela professora da 

turma, presenciei algumas atividades com a leitura literária, mas, na maior 

parte das vezes, eram leituras que desencadeavam atividades 

prioritariamente direcionadas ao ensino de letras e sílabas ou então que 
buscavam preparar as crianças para aquilo que as provas de livros, que eram 

aplicadas regularmente, solicitariam. Além disso, essas leituras nem sempre 

eram feitas em livros de literatura; por vezes eram pequenos textos presentes 
em algumas lições do livro didático da turma e que propunham atividades 

pouco provocadoras para a experiência do pensar e do sentir da criança, 

apesar da professora, em alguns momentos, procurar ampliar um pouco o 
diálogo com as histórias (TRAVASSOS, 2013, p.35 – referente à EF2). 

 

Na sala de leitura da escola dos campos EF2 e EF3, as atividades com livro e leitura 

dependiam do planejamento do professor responsável, mas durante grande parte da pesquisa 

ninguém ocupou essa função na Sala de Leitura Polo observada, como aponta Pimentel 

(2011): “as Salas de Leitura Polo, que antes tinham até cinco professores responsáveis, no ano 

de 2010 passaram a ter apenas um professor” (p. 31). 

Durante as dezoito vezes em que observei a turma, em 2011, presenciei 

apenas duas atividades que tiveram como proposta outros livros: eram 

momentos para leituras individuais ou em grupos, a partir da escolha dos 
alunos. Segundo a professora, a escola estava sem professora de sala de 

leitura, onde este tipo de atividade costumava acontecer, e por isso ela 

levava para a sala alguns livros do seu acervo. Livros que ficavam guardados 
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no armário da sala e só eram retirados de lá em ocasiões como as citadas 

(TRAVASSOS, 2013, p. 35-36 – referente a EF2). 

 
Nesse primeiro contato com a professora, tentei entender um pouco mais 

sobre o trabalho no dia da leitura: se levava as crianças para a Sala de 

Leitura ou se levava os livros para a sala de aula. A professora relatou que 

havia livros na sala de aula que ficavam no armário (sempre trancado) e, 
normalmente, distribuía-os para as crianças, mas, às vezes, levava-as à Sala 

de Leitura. Sobre essa prática, esclareceu: 

Ultimamente não tenho levado muito porque não tem mais a professora que 
ficava lá e elas não querem que desarrume. Mas quando eu levo, eles gostam 

muito. Uns adoram ver os livros, outros gostam mesmo é da televisão porque 

tem canal a cabo. E tem aqueles que só fazem bagunça (QUEIROZ, 2012, p. 

49 – referente a EF3). 
 

Os registros do campo apontam que apenas o espaço formal de guarda de livro - como 

a sala de leitura - não garante nem o acesso as obras nem a formação do leitor. Travassos 

(2010) aponta que “uma biblioteca não pode existir sem livros, mas também não pode existir 

sem leitores” (p. 66). A leitura necessita de convite. Nesse sentido, espaços esteticamente 

bonitos e organizados, com livros que possam provocar tanto a busca de conhecimentos 

quanto a criatividade dos leitores, devem contar com a presença de leitores mais experientes - 

professores e/ou bibliotecários - responsáveis por provocar encontros plurais e múltiplos com 

a leitura literária. Assim, a leitura de histórias, os empréstimos de livros e as rodas de leitura 

compartilhada ou de comentários são importantes tempos e espaços para ouvir, partilhar e 

construir experiências.  

Outra questão relevante nas observações do campo empírico está relacionada ao 

acervo. Nas escolas de Educação Infantil observou-se que os livros, colocados à disposição 

das crianças para que elas pudessem ler e folhear de maneira autônoma, encontravam-se mal 

conservados. Nas estantes e cestas ficavam os livros mais antigos, muitas vezes rasgados ou 

faltando páginas. Os livros mais novos permaneciam guardados fora do alcance dos leitores 

dentro dos armários ou no alto das estantes. Essas obras costumavam ser utilizadas somente 

pelas professoras nos momentos de contação e leitura de histórias, sob a justificativa de 

preservação dos livros e da dificuldade de verbas para a renovação do acervo.  

(...) diante da restrição do acervo, os melhores livros, os de papel, que as 

crianças poderiam rasgar, são zelosamente guardados. O que fazer já que o 

acervo é reduzido? O desafio impõe uma questão paradoxal: os livros são 
guardados com a intenção de preservá-los das possíveis rasuras e 

danificações causadas pela ação das crianças; e quanto menos as crianças 

pequenas têm acesso aos livros, menos aprendem formas de manuseá-los 

sem rasgar. As educadoras guardam os livros das crianças com a intenção de 
preservar o melhor acervo para elas. O livro, nesse sentido, fica num lugar 

de objeto sacralizado (MATTOS, 2013, p. 160 – referente a CR1). 
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No Ensino Fundamental, embora os acervos nem sempre chegassem aos leitores e 

permanecessem em armários trancados ou nas salas de leitura fechadas, como registrado 

anteriormente nos cadernos de campo referentes a EF3, tanto a sala de leitura quanto a 

biblioteca das escolas pareceram conjugar quantidade e qualidade de livros. 

As crianças tiveram acesso às estantes de literatura infantil, com livros de 

vários autores brasileiros; um acervo criterioso, com várias obras de 

qualidade, considerando a elaboração da linguagem literária, a pertinência 
temática, as ilustrações e o projeto gráfico. Muitos dos exemplares fazem 

parte do PNBE (QUEIROZ, 2012, p. 53 – referente à EF3). 

 

Além do espaço da biblioteca, existe em todas as salas um acervo de livros 
adquiridos no início de cada ano. A composição de tal acervo decorre, 

geralmente, da escolha do professor da turma e das crianças. Os livros 

adquiridos são trocados entre as crianças da turma durante o ano e lidos em 
casa. O modo como são organizados os empréstimos, os desdobramentos 

feitos em torno da leitura realizada e o destino dos livros ao final de ano são 

combinados e variam de turma para turma (SILVA, 2011, p. 7 – referente à 
EF4). 

 

[Para as aulas de literatura] Os livros são selecionados do ponto de visto 

estético, tanto no que diz respeito às ilustrações como ao texto. Durante o 
período em que estive com a turma foram trabalhados livros de autoria 

(Livros do Ziraldo), textos de tradição oral, tanto narrativos quanto poéticos 

(as cantigas de roda) e outros livros considerados adequados à faixa etária 
(SILVA, 2011, p. 42 – referente à EF4). 

 

Os apontamentos descritos acima oferecem pistas para pensar os acervos das escolas. 

Uma das primeiras considerações a ser explicitada é que há livros nas escolas, principalmente 

as que compõem a rede pública de ensino. Quantidade, porém, não sugere qualidade. Corsino, 

Pimentel e Fernandes (2011) ao analisarem as políticas de acesso ao livro e à leitura literária 

em escolas de cinco municípios do estado do Rio de Janeiro, discutem o impacto da chegada 

do acervo do PNBE/2005, e evidenciam que os acervos das escolas são formados por um 

mosaico de iniciativas. “Caixinha, listas, baús de doação são recursos utilizados para 

aquisição de acervos que nem sempre passam pela escolha dos professores e por critérios de 

qualidade” (p. 69).  

Essa concepção de que qualquer livro serve, independente da qualidade literária ou do 

estado de conservação, predomina nos espaços de livro e leitura destinados às crianças da 

Educação Infantil. Apesar do Plano Nacional de Biblioteca na Escola ter passado a 

contemplar desde 2008 as creches e pré-escolas, muitas instituições, como a CR1, apesar de 

conveniada com a prefeitura e atender a crianças de comunidade, não estão incluídas nos 

programas por serem particulares. Mattos (2013) aponta que a composição do acervo é de fato 

uma questão desafiadora, pois interfere diretamente na circulação dos livros na escola. Com 
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um acervo reduzido, os livros são muitas vezes separados entre os que as professoras leem e 

contam para as crianças e os que as crianças podem ler e mexer.  

 

Algumas considerações 

 A democratização da leitura é atravessada por um tripé. Este é formado pelos espaços 

de livro e leitura, os acervos e as mediações. Esses três elementos precisam estar em sintonia, 

sobretudo na escola pública, espaço de socialização e de formação no qual todos têm direito 

ao acesso, apesar de frequentando majoritariamente pelas classes populares.  

O atravessamento dos campos empíricos da pesquisa “Infância, linguagem e escola: 

das políticas de livro e leitura ao letramento literário das crianças das escolas fluminenses”, 

revelou que há livros na escola e que a leitura marca presença no cotidiano, tanto da Educação 

Infantil quanto do Ensino Fundamental. Entretanto, observou-se que muitos espaços de livro e 

leitura possuem acesso limitado às crianças. Na tentativa de conservar o acervo, seja pelo 

pequeno número de obras ou pela dificuldade de renovação, professores e diretores guardam 

os livros em lugares inacessíveis às crianças, mantendo em circulação apenas os que não se 

encontram mais em condições de leitura e sim de descarte. Os registros apontaram também 

diferentes práticas de leitura nas escolas. Em algumas delas o livro era tido como suporte 

pedagógico, em outras como uma maneira de acalmar as crianças. No entanto, nas creches e 

pré-escolas as crianças costumavam ter acesso aos livros em diferentes momentos da rotina, 

tanto de forma livre quanto em atividades direcionadas. No Ensino Fundamental o contato 

com os livros aconteciam prioritariamente na sala de leitura ou em momentos pontuais da 

rotina.  

Por fim, as análises apontam que não basta apenas a existência de acervos. Embora 

fundamentais, é preciso que os seus usos sejam atravessados por práticas de leitura voltadas 

para a apreciação estética e para a sensibilização. Nesta perspectiva é que os espaços de livro 

e leitura podem tornar-se lugares de encontro entre livros e leitores, lugares de troca, de 

interação, de constituição de coleções individuais e coletiva, memória e experiência. 
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O LIVRO ILUSTRADO E A LEITURA NA ESCOLA:  

“ONDE VIVEM OS MONSTROS”  

 

Carolina Monteiro Soares – LEDUC/ UFRJ 

carolpromundo@gmail.com 

 
As palavras são portas e janelas. Se debruçamos e reparamos, 

nos inscrevemos na paisagem. Se destrancamos as portas, o 

enredo do universo nos visita. Ler e somar-se ao mundo e 

iluminar-se com a claridade do já decifrado. Escrever-se é 
dividir-se. 

 
(QUEIRÓS, 2012, p. 56) 

 

As palavras de Queirós soam como uma convocação, uma espécie de provocação ao 

diálogo. A partir do que ele enuncia, procuramos estabelecer relação com o objeto deste 

estudo: o livro ilustrado que supõe que o leitor possa se debruçar, por entre as frestas de 

palavras e imagens, e na relação estética entre metáforas verbais e visuais, produzir sentidos.  

Este trabalho é tecido a partir dos dados da minha pesquisa de mestrado intitulada 

“Viagens literárias por entre palavras e imagens: o livro ilustrado e a leitura na Educação 

Infantil do Colégio Pedro II” e insere-se na pesquisa institucional “Infância, linguagem e 

escola: a leitura literária em questão”, coordenado pela Professora Doutora Patrícia Corsino, 

do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Apresento o livro lido com e para as crianças e, assim como é a proposta do livro 

ilustrado, nossa intenção é fazer nossa viagem literária por entre palavras e imagens, 

navegando pelas narrativas verbo-visuais das obras selecionadas numa montagem a partir das 

diferentes vozes. Em diálogo com autores que contribuem para pensar as relações entre texto e 

ilustração, consideramos importante enfatizar o que Camargo (1995) denomina de coerência 

intersemiótica, justamente pelo fato desta articular dois sistemas semióticos, a linguagem 

verbal e visual e contribuir para uma interação menos colonizadora e mais dialógica com a obra 

literatura, considerando a dimensão expressiva da linguagem.   

mailto:carolpromundo@gmail.com
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Como propõe Bakhtin (2011), para compreender os discursos é preciso conhecer, além 

dos enunciados produzidos no campo e por meio das obras literárias, o contexto de 

enunciação, que interfere nos significados. O distanciamento, posição necessária ao 

pesquisador, que para Bakhtin assume o conceito de exotopia, ajuda a pensar os achados da 

pesquisa de um lugar exterior. Permite ao pesquisador construir seu excedente de visão em 

relação ao outro - às falas, gestos e ações dos diferentes sujeitos que compuseram o campo 

empírico da pesquisa. Excedente de visão que é situado, um acabamento possível dado pelo 

pesquisador, ao longo de seu trabalho de montagem. A procura por orquestrar as diferentes 

vozes – do referencial teórico, das crianças, das professoras, da obra lida – desvela, evidencia 

os silêncios, o que não foi possível dizer, o que ficou encoberto. Portanto, este trabalho traz 

alguns resultados da pesquisa, posto que há sempre possibilidade de outros acabamentos.  

Os eventos de pesquisa sob o qual me debrucei neste trabalho, compreendidos como a 

ação de dois ou mais sujeitos que respondem um ao outro do lugar que ocupam, sempre 

situado num dado tempo e espaço e no fluxo das relações e suas implicações (BAKHTIN, 

2011) são organizados metodologicamente com inspiração no conceitos de constelação, 

presentes nos escritos de Benjamin, uma vez que cada um deles é compreendido como uma 

estrela que ganha significação na relação com as demais. Nos interessa ainda, buscar 

compreender, em cada um dos fragmentos de nossas viagens literárias, é o que ele mesmo 

pode contar de si - imersão, mas também o que ele reverbera no todo – montagem, ambos 

conceitos benjaminianos (PEREIRA, 2012, p.34-36).  

Assim, a maneira como selecionamos cada evento e como trouxemos as análises foi 

uma das significações possíveis, escolhas que buscaram dar visibilidades às formas como os 

livros ilustrados são lidos numa turma de Educação Infantil, do Colégio Pedro II. 

Compreender e analisar o singular - as formas de ler das crianças e das professoras da turma 

pesquisada - para pensar possibilidades do trabalho de leitura do livro ilustrado na escola.  

Como pesquisadora e professora da Educação Básica, atuando junto às crianças da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, me sinto constantemente provocada 

(e convocada), a (re) pensar o fazer cotidiano com e a partir da arte em articulação com o 

discurso do saber, no sentido de que o discurso produzido com e a partir da arte é também do 

saber, mas um saber que nos desloca, nos transforma e humaniza. 

Candido (2011, p. 193), ao discorrer acerca do caráter humanizador da literatura como 

experiência estética, contribui com essa discussão quando afirma que “uma sociedade justa 

pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as 

modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável”.        
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 Queirós (2012) alerta para o modo como a arte tem sido apropriada pela escola, 

afastando a criança dela. Embora os estudos acerca da relação entre literatura infantil e escola 

evidenciem que, pelo fato de estar na escola, a literatura é escolarizada, produzindo 

apagamentos, ainda é possível pensar em possibilidades de exercitarmos a espontaneidade, a 

fantasia, a inventividade, a liberdade, características preponderantes da infância (QUEIRÓS, 

op. cit., p. 58) e pressupostos básicos do ato criador.  

Com o objetivo de suscitar o diálogo acerca da leitura do livro ilustrado na escola, 

produção literária contemporânea caracterizada por apresentar-se como um entregênero que 

traz uma intersemiose entre a linguagem verbal e visual, apresento algumas análises e 

reflexões da pesquisa de campo a partir da leitura do livro ilustrado “Onde vivem os 

monstros” (SENDAK, 2009). Algumas questões orientam as análises: Como se dá a leitura de 

“Onde vivem os monstros” com e para as crianças de 5/6 anos de idade, na escola? Como 

crianças e professores lêem o livro ilustrado no coletivo de uma turma de pré-escola? 

 

Literatura infantil contemporânea - o livro ilustrado 

Segundo Parreira (2008, p.40) “uma obra literária pode servir como entretenimento e 

como uma ponte para crianças e aproximar de seu imaginário, de seu mundo interno, pelas 

imagens que proporciona e pelas que evoca no leitor”. Tomando a ideia de arte literária como 

ponte, trago algumas considerações acerca do livro ilustrado contemporâneo compreendido 

como  

uma forma de expressão que traz a interação de textos (que podem ser 

subjacentes) e imagens (espacialmente preponderantes) no âmbito de um 

suporte, caracterizada por uma livre organização da página dupla, pela 
diversidade de produções materiais e por um encadeamento fluido e coerente 

de página para página (Linden,2011, p. 24). 
 

O conceito de livro ilustrado parece amplo, indefinido, cabendo uma infinidade de 

tipos e formatos, escapando a qualquer tipo de classificação, o que supõe uma leitura que 

acompanhe a multiplicidade de possibilidades de seu suporte. Linden (idem, p. 157) aponta 

ainda que a diversidade e flexibilidade desta produção “contrariam as tentativas de 

modelização de seus princípios”.  

Assim como Linden (2011), Moraes, Hanning e Paraguassú (2012, p. 9) apontam que 

a diferença entre um livro ilustrado e um livro com algumas ilustrações está justamente no 

que eles não são. Pode parecer estranho, mas para os autores, “seus extremos não são difíceis 

de apontar, pois uma obra cuja ilustração apareça só na capa não deve ser chamada de livro 

ilustrado, e um livro com a narrativa construída só com imagens é claramente um livro 
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ilustrado.” Portanto, o livro ilustrado é justamente o que está “entre esses dois termos”. 

Nikolajeva e Scott (2011, p. 13) apontam para o que denominam de “caráter ímpar dos livros 

ilustrados como forma de arte”. Para as autoras, este tipo de produção “baseia-se em combinar 

dois níveis de comunicação, o visual e o verbal.” Belmiro (2014, p. 1) também discute a 

enorme variedade de propostas e tendências abarcadas pelo conceito de livro de ilustrado. 

Segundo a autora, a interdependência entre a linguagem verbal e visual “é que constitui a 

natureza própria desse gênero”.  

Linden (2011, p. 11) acrescenta ainda que: 

 

o códex, formato do livro tal como conhecemos hoje (…) é um suporte que 
foi concebido para abrigar um texto verbal escrito. O livro ilustrado, pelo 

contrário, apresenta predominância de imagens. Dos primeiros aos 

contemporâneos, o lugar, o status e a função da imagem passaram por 
inúmeras evoluções. 

 

Os estudos mostram que a materialidade do livro, no caso do livro ilustrado, aponta 

para uma narrativa aberta, onde cabem diferentes e múltiplos sentidos e de onde falam/ 

dialogam diversas vozes e, portanto, cabe um sem número de leituras. Bourdieu afirma que 

“quando o livro permanece e o mundo em torno dele muda, o livro muda”, pois o universo 

dos leitores mudou (BOURDIEU & CHARTIER, 1996, p. 250). No momento da leitura, o 

leitor se constitui, se identifica, se recria, interagindo com o texto e o contexto em que se 

encontra. Os universos do leitor, do texto e do autor dialogam. Por isso, as relações entre o 

escrito, o ilustrado e o lido produzem sentidos plurais.  

Sendak (2009) anunciou a importância do aspecto visual nos livros ilustrados 

contemporâneos, como é o caso de Onde vivem os monstros, introduzindo uma nova 

concepção da imagem, que permite a representação do inconsciente infantil (LINDEN, 2011, 

p. 17).  

Ao evocar duas linguagens: o texto e a imagem, propondo uma significação articulada 

de ambas, a leitura do livro ilustrado supõe a apreensão conjunta do que está escrito ao que é 

mostrado. Linden (2011, p 8-9), ao discutir as possibilidades de leitura desse objeto, 

acrescenta 

 

Ler um livro ilustrado é também apreciar o uso de um formato, de 
enquadramentos, da relação entre capa e guardas com seu conteúdo; é 

também associar representações, optar por uma ordem de leitura no espaço 

da página, afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os 

silêncios de uma em relação à outra... Ler um livro ilustrado depende 
certamente da formação do leitor. 
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Segundo Nikolajeva & Scott (2011), tem-se observado que o livro ilustrado, muito 

mais do que um livro com imagens ou de imagem, apresenta a narrativa imagético-verbal 

como possibilidade de que tanto as palavras quanto as imagens podem fornecer alternativas 

ou, de algum modo, se contradigam, apresentando uma diversidade de leituras e 

interpretações, (re)significando, inclusive, a relação entre autor/ilustrador e projeto gráfico. 

Para as autoras o conceito de livro ilustrado parte do pressuposto de que ele é uma expressão 

da arte e “baseia-se em combinar dois níveis de comunicação, o visual e o verbal e, portanto, 

comunicam por meio de dois conjuntos distintos de signos, o icônico e o convencional” 

(idem, p.13). 

Já Hunt (2010, p. 234), ao afirmar que “os livros ilustrados podem desenvolver a 

diferença entre ler palavras e ler imagens”, não restringindo-os segundo uma sequência linear, 

podendo “orquestrar o movimento dos olhos” (idem, ibidem) acrescenta que é justamente em 

função dessas possibilidades de interação verbal-visual que temos dois argumentos, 

escalonados separadamente ora propondo um mútuo reforço ou contraponto, antecipação, 

expansão, apresentando um grande potencial semiótico e semântico. 

Trazendo contribuições para pensar na relação entre palavras e imagens, Corsino 

(2003, p. 98) afirma que ambas “ocupam posição primordial na elaboração do pensamento 

assim como da formação da consciência. Entendemos a linguagem como função criativa da 

imaginação e como necessária para alimentar o imaginário”. 

Na literatura infantil, texto verbal e visual nos conduzem à experiências estéticas, 

deixando rastros e permitindo que, através de suas frestas se crie algo novo. Ao pensarmos a 

literatura como arte expressa por palavras e imagens, temos a possibilidade de viajar nas asas 

da imaginação e, com isso, despertar sentimentos, sensações, imaginar outros lugares e 

situações inusitadas. 

De fato, é preciso pensar em formas de interação das crianças com os livros na escola, 

tendo em vista que elas são sujeitos situados, que vivem o seu tempo histórico, suas 

interações no mundo trazem também elementos de transformação do suporte e da leitura. 

Nesse sentido, as narrativas ouvidas e/ou lidas, constituem sua subjetividade e, é pelo viés da 

imaginação, da fabulação, que vão preenchendo os vazios e se apropriando da realidade. 

Para Cândido (2011, p.176) a literatura é um direito e, nesta perspectiva, a escola não 

pode prescindir de democratizá-la às crianças, jovens e adultos. O autor entende a literatura 

como parte importante do processo de constituição da subjetividade e de humanização. Ao 

considerá-la como manifestação cultural universal de todos os homens, em todos os tempos, 
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afirma que não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade 

de entrar em contato com alguma espécie de fabulação, que pode ser compreendida como 

toda e qualquer criação ficcional ou poética considerada pelo autor como mola mestra da 

literatura em todos os níveis e modalidades (idem, p.177). Esta necessidade de fabulação do 

sujeito pode ser entendida como a criação ficcional ou poética durante a vigília, ou o que seria 

compreendido como o sonho acordado. 

 

Por uma leitura entre as brechas: com e a partir do livro “Onde vivem os monstros”  

A pesquisa trouxe à discussão alguns limites e possibilidades para pensar os modos de 

ler, ver e sentir, nas brechas da leitura do livro ilustrado, de modo que possamos pensar a 

produção de sentidos que a literatura propicia. Apresento em tessitura com as análises, 

ilustrações do livro “Onde vivem os monstros” (SENDAK, 2009), desenhos das crianças que 

revelam a interação delas com e a partir das imagens do livro, bem como as reverberações que 

a leitura provocou no grupo.    

Publicado em 1963, renovado em 1991 e reeditado em várias línguas, em diferentes 

países, este livro recebeu muitos prêmios da literatura infanto-juvenil, dentre os quais 

“Especial Tradução Criança”, pela FNLIJ, em 2010, e é considerado um dos marcos do livro 

ilustrado contemporâneo. No Brasil, o livro foi editado em 2009, pela Cosac &Naify, editora 

responsável por outras publicações nacionais e internacionais, reconhecida pelo tratamento 

gráfico dado às produções que edita. A obra evidencia o lugar da infância na literatura 

contemporânea: espaço-tempo de transgressão, inaugurando uma outra relação com o leitor-

criança, longe dos ensinamentos moralistas e conservadores.  

Iniciamos nosso percurso com a frase de abertura do livro “Onde vivem os monstros”: 

“na noite em que Max vestiu sua fantasia de lobo e saiu fazendo bagunça, uma atrás da 

outra...” (SENDAK, 2009). Logo após uma sequência de imagens, o menino Max é castigado 

por suas travessuras e, chamado de “MONSTRO!” pela própria mãe. Em seguida, é mandado 

para a cama e sem jantar. Após ser castigado, Max ingressa em um universo imaginário e 

viaja para um lugar onde seus companheiros, monstros, habitam. Segundo Linden (2011, p. 

17), o autor “introduz uma nova concepção da imagem, que passa a permitir representar o 

inconsciente infantil”. 



 23 

O autor desta obra literária, principia a narrativa visual, emoldurando a ilustração em 

um pequeno retângulo que vai sendo ampliado a cada virada de página, ocupa toda a página 

até que as imagens transbordam de uma página à outra, num efeito de página dupla, como 

veremos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro ilustrado de Sendak (2009), como outros tantos, congrega diferentes mídias 

que se interpenetram, criando uma linguagem própria e, com isso, se aproxima da linguagem 

cinematográfica, quando traz  

 

Aproximações com o close, panorâmicas, ponto de vista de cima para baixo 

ou ao seu reverso, construção da narrativa ao modo dos quadrinhos, 

aproveitamento da técnica de cortes inerentes à montagem cinematográfica 
para a dinâmica do enredo, acelerando o tempo narrativo, voltando ao 

passado, ou resumindo um evento em verdadeiras metáforas visuais. 

(BELMIRO, 2014, p. 1). 

 

Sequência  1 
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Se pensarmos na sintaxe própria do cinema, diríamos que as imagens estão em um 

plano aberto, cujo personagem principal ocupa o centro da cena. Assim como no cinema, a 

literatura também tem a possibilidade de trabalhar, assim como sugere a cineasta Sandra 

Kogut “com sutilezas, nuances, espaços sensoriais”
1
. 

Sendak (2009), ao conceber a narrativa verbal-visual de seu livro, produz um efeito nas 

imagens, ampliando seu espaço nas páginas à direita, reduzindo progressivamente a moldura 

que as isola, transbordando-as na página à esquerda, produzindo o efeito de página dupla. 

Linden (2011, p. 71) nos diz que o fato de uma imagem ser fechada em uma moldura produz 

o efeito de delimitação da mesma, de marcar uma representação e afirma ainda que, “a 

moldura possibilita, sobretudo, definir um espaço narrativo coerente, uma unidade dentro da 

narrativa por imagens”. 

Após toda uma jornada por dias e noites, semanas após semanas, Max finalmente chega 

ao lugar “Onde vivem os monstros”. Para isso, o autor utiliza uma sequência de páginas 

duplas onde às ilustrações não só predominam, mas ocupam todo o espaço narrativo. As 

imagens falam por si, caracterizadas pela ausência de texto verbal escrito, deixando os 

espaços necessários à criação do leitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1Este discurso foi retirado do discurso proferido pela cineasta Sandra Kogut, sobre sua experiência com o 

cinema na mesa “Mutum e a infância no cinema brasileiro” da III Encontro de cinema e educação da UFRJ, 

organizado pelo Laboratório do Imaginário Social e Educação - LISE da FE/ UFRJ entre os dias 30/11 a 

01//12/2009. 
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A esse respeito, Benjamin (1984, p. 55) afirma que “não são as coisas que saltam às 

páginas em direção à criança que as contempla – a própria criança penetra –as no momento da 

contemplação”. O autor aponta que esse movimento mimético que a criança realiza ao se 

lançar frente à narrativa, tomando parte dela, se dá também por via das imagens, consideradas 

fundamentais no universo da literatura infantil. E é justamente no entrelaçamento com o 

pensamento benjaminiano que trago alguns diálogos das crianças entre si e com a professora, 

mas também com e a partir do livro ilustrado.  

 
A professora mostra às crianças as páginas duplas só com ilustrações 
(sequência 2). A imagem que é revelada é a do menino brincando com os 

monstros, fazendo bagunça até o anoitecer. Enquanto observa as imagens, 

uma criança indaga à outra: 

Rafael: Gustavo, tu queria entrar no livro?  
O menino responde afirmativamente com a cabeça e, em seguida, o colega 

Rafael pergunta à professora: Tia... tia... a gente dá para entrar no livro 

também?[...] 
Professora Fernanda: O quê?  

Rafael: A gente pode entrar no livro?  

Gustavo: Se a gente for pequenininho, dá! (faz gestos de se reduzir ao 
tamanho do livro e entrar nele) 

Professora Fernanda: Não sei. Você acha que dá?  

Sequência 2 
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O menino responde que sim, balançando a cabeça e, a professora responde 

com um sorriso. Em seguida, continua mostrando as imagens ao grupo 

(Registro do campo, 11/06/2013). 

 

Nesse evento, podemos observar que as crianças reproduzem o movimento de entrada 

na história, evidenciando as considerações de Benjamin (1994) no que tange à faculdade 

mimética, uma vez que elaboram uma estratégia de, literalmente, fazer parte da narrativa. De 

fato, analisando o livro ilustrado “Onde vivem os monstros” observamos que sua narrativa 

verbal-visual é polifônica (BAKHTIN, 2011), posto que nos traz diferentes vozes: do 

narrador, do menino, da mãe, dos monstros, do leitor/ mediador e do leitor-ouvinte pelas 

brechas abertas a compreensões diversas e pelos diálogos com e a partir da leitura.  

Chartier (1996) ajuda a olhar a leitura como prática criadora, produtora de sentidos 

ímpares e significações sem limites. Para isso, o autor considera a relação entre três aspectos: 

o texto, o seu suporte e as práticas de leitura. Bourdieu (1996, p. 250), em diálogo com 

Chartier afirma que “quando o livro permanece e o mundo em torno dele muda, o livro muda” 

e, posto que “o espaço dos livros que serão lidos irá mudar”. Desse modo, ao analisarmos o 

livro ilustrado precisamos considerar esses três aspectos que, neste tipo de produção 

contemporânea são bastante relevantes, uma vez que acolhe pelo menos duas linguagens, a 

verbal e visual, dando um outro sentido para a existência dos paratextos, não como elementos 

convencionais deste artefato, mas pelo modo como eles convocam à leitura, deixando indícios 

da narrativa que se anuncia, desde a capa até a quarta capa, fundando um verdadeiro jogo com 

a linguagem de retomada ao princípio.  

À medida que a história vai aproximando-se do final, vemos através da narrativa 

imagético-verbal, que o menino Max, após dias e noites de muita bagunça, longe da 

supervisão da mãe, começa a sentir falta de casa e resolve ir embora, para desespero de seus 

súditos que, apesar de insistirem, não conseguem demovê-lo da ideia de partir de volta para 

casa, “onde encontrou o jantar esperando por ele”, no quarto tal qual era no início da história.  

Justamente nesse ponto da narrativa, temos uma imagem das crianças, todas de pé, ao 

redor da professora que permanece sentada, lendo o livro, urrando, tal como monstros, como 

podemos observar, na sequência fotográfica a seguir: 
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As crianças do grupo investigado interagem com e a partir da leitura mediada da 

professora, ora expressando medo; ora produzindo sons, grunhidos e gestos que 

representavam monstros. Nos olhares podemos observar que a surpresa e o medo vão dando 

lugar à representação das personagens e, ao final da leitura, as crianças se aproximam 

progressivamente da professora numa brincadeira de assustar que acaba em risos. Com isso, 

ficam evidenciadas as considerações feitas por Benjamin (1994) no que tange à faculdade 

mimética, que tem como característica primordial “a capacidade de reconhecer e reproduzir 

semelhanças, mas difere-se da imitação porque não é propriamente uma réplica, mas uma 

forma de (re) elaboração”. 

É nas brechas da leitura que podemos nos reconhecer no menino e imaginar com e a 

partir das palavras e imagens. Benjamin, crítico da modernidade, ao provocar reflexões acerca 

da infância, a partir de fragmentos cuja descrição detalhada nos conduz a uma experiência 

estética, que propicia um encontro com a criança que fomos e que ainda habita em nós, 

enfatizando a necessidade criadora das crianças, ora atraídas pelos destroços de construções 

ou por restos oriundos de atividades consideradas como típicas do mundo adulto. O autor 

enfatiza que há no ato criador infantil, para além da reprodução de um modelo, a produção de 

um mundo próprio das coisas, cujo “mundo pequeno está inserido em um mundo maior” 

(1984, p. 77). 

Larrosa em diálogo profícuo com Benjamin contribui para pensar o fazer pedagógico e 

o lugar da infância como um tempo de produção de sentidos outros, que toquem, afetem e se 

constituam enquanto experiências (LARROSA, 2002) que precedem toda a atividade de 

criação.  

Percebemos que, em sua mediação, a professora procura deixar que os espaços vazios, 

como afirma Queirós (2012), sejam preenchidos pelas próprias crianças, devolvendo sob a 

Sequência 3 
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forma de perguntas, as indagações que conferem sentido à leitura. E, com isso, são elas 

próprias que vão, a partir de suas experiências com e a partir da leitura, construindo sentidos 

coletivamente.  

Logo após encerrar a leitura, uma criança propõe: “Tia, vamos brincar de monstro?” e, 

sob a resposta afirmativa da professora, todos se dirigem ao pátio interno da sala e começam a 

dramatizar os monstros, criando nome para eles, reconhecendo e reproduzindo à semelhança 

das personagens do livro, mas também reelaborando-as. Algumas das personagens-monstro 

são oriundas de um desenho animado que é assistido através de um canal por assinatura: 

segundo relatos das próprias crianças, são criaturas da “Escola de monstros” (em inglês 

Monster High).  

Na sequência fotográfica a seguir, podemos observar o momento em que as crianças 

dramatizavam um duelo: em primeiro plano, podemos observar dois monstros e, um terceiro 

vem se junta ao grupo. Logo depois, uma criança grita “estamos sendo atacados!” e, logo 

depois, caem “desacordados”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história reverberou também no trabalho gráfico, pois enquanto um grupo continuava 

brincando de monstro, algumas crianças preferiram entrar na sala e desenhar suas 

personagens-monstro. Enquanto desenhavam, narravam as características e poderes mágicos 

de suas personagens. Logo, o grupo foi crescendo e estavam todos na sala. Sentei próxima das 

crianças registrei no caderno de campo e em áudio o que elas diziam, que podemos conferir 

em seguida:   

Sequência 2 
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Nos desenhos acima podemos perceber que, tanto o “Monstro-Huck” quanto a 

“Draculaura”, são uma representação de personagens que já existem em filmes e, no segundo 

caso, em desenho animado. As personagens sensuais da “Escola de Monstros”, assim como o 

“Incrível Huck”, devido ao marketing que os envolve, passam a fazer parte de produtos de 

consumo, tais como: mochilas, lancheiras, jogos, bonecas/os, roupas, sapatos, entre outros 

objetos e sua repercussão entre as crianças ganham amplas dimensões.  

A literatura enquanto arte da palavra apresenta o mundo com outras formas de dizê-lo, 

organiza e desorganiza experiências, traz ao leitor a vivência da alteridade constitutiva. Como 

afirma Corsino (2003), o trabalho com a literatura é um dos elementos essenciais para uma 

educação que priorize a apropriação e a produção de outros saberes. Desta forma, podemos 

afirmar que diferentemente da natureza, o mundo da cultura é produto da criação humana e, é 

“Ela é a Draculaura. Ela não come sangue. Ela come 

frutas e vegetais. Ela voa!” (Maria Luiza)  

“Monstro-Huck. Ele bate no chão para matar o mal. E também 

pisa no chão para matar‟. (Marcelo) 
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exatamente essa atividade criativa que possibilita ao homem não ser um mero reprodutor do 

passado, mas alguém que constrói o futuro.  

 

Algumas considerações 

As análises da leitura do livro ilustrado “Onde vivem os monstros” trazem um olhar 

sobre elas, muitos outros seriam possíveis, muitos outros desenhos poderiam ter sido 

escolhidos para ilustrar este trabalho e inscritos em uma outra constelação.  

Em “Onde vivem os monstros”, Sendak (2009) cria uma linguagem própria, à medida 

que o texto verbal se entrelaça com o visual, provocando uma leitura por entre as metáforas 

produzidas pelas palavras e imagens. Uma infinidade de paisagens se abrem, com e a partir 

das palavras, como portas e janelas, onde somos visitados por um enredo cuja cronologia não 

é linear. Nos somamos ao mundo imagético sugerido por cada traço e ponto e, como aponta 

Queirós (2012) “abrem-se caminhos, entre linhas, para as viagens do pensamento”. 

Com traçado delicado e sensibilidade ao desenrolar da narrativa verbal, a história vai 

sendo contada, abrindo espaço para uma visão estética própria da arte, que nos mobiliza, nos 

convoca frente à leitura e, nos humaniza (CANDIDO, 2011). 

Com isso, concordamos com Linden (2011) quando aponta a multiplicidade de 

experiências estéticas a que nos expomos toda vez que nos deparamos com esse tipo de 

produção contemporânea, que abarca um público que vai desde a mais tenra idade até uma 

faixa etária sem limites. 

Como construção humana, como atividade criadora do homem, a obra literária implica 

um trabalho composicional específico, uma arquitetônica, como diria Bakhtin (2011). A 

reunião de imagens, a caracterização de personagens, a descrição de cenas, o desenrolar da 

trama, os modos de narrar, a escolha de palavras, traços, cores, os jogos de linguagem, os tons 

e pontos de vista, a materialidade do suporte, bem como o leitor presumido, tudo isso faz 

parte do livro, produto final que transcende o momento de criação, adquire uma existência 

autônoma e escapa do domínio do criador, produzindo efeitos e afetos naqueles que interagem 

com ele.   

Através das experiências estéticas que tiveram com o livro ilustrado, as crianças da 

turma investigada puderam produzir sentidos que deixaram rastros, posto que afetaram e 

tocaram, de formas distintas, cada uma delas e que ficou evidenciado não só pelo que foi dito 

como pelo que ficou no campo do não dito, mas expresso em gestos, reverberando em outras 

atividades, como dramatizações e registros gráficos espontâneos que sucederam a leitura.  
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Por fim, podemos observar que práticas como essas, onde diferentes linguagens 

coexistem, contribui para ampliar as experiências dos estudantes, propiciando momentos de 

subjetivação, no sentido de que estes possam se apropriar dessas experiências alheias para 

imaginar e criar as suas próprias, se constituindo na e pela linguagem. 
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Este trabalho faz parte da pesquisa de doutorado de uma das autoras, intitulado de “A 

formação da criança leitora e suas escolhas literárias: um estudo com alunos do 5º ano do 

Colégio Pedro II”. Desenvolvido no Colégio Pedro II, escola pública federal localizada na 

cidade do Rio de Janeiro, o estudo se insere no campo empírico da pesquisa institucional 

Infância, linguagem e escola: das políticas de livro e leitura ao letramento literário de crianças 

das escolas fluminenses, desenvolvida no PPGE-UFRJ e coordenada pela Professora 

Doutorada Patrícia Corsino.  

A ideia que pretendemos destacar desenvolveu-se a partir de um pressuposto de que, 

em geral os adultos e os professores, especificamente, elegem livros para as crianças lerem a 

partir de suas concepções sobre o que as crianças gostam, querem ou deveriam ler. Somado a 

isso, cabe destaque que, na escola, o acesso aos livros, seja em sala de aula ou na Sala de 

Leitura, é sempre mediado pelos adultos.  

As questões abordadas neste trabalho advêm das observações e da participação no 

campo, do diálogo com as crianças, assim como das análises e reflexões travadas no grupo de 

pesquisa. Neste estudo, apresentamos algumas conclusões parciais advindas dessas 

observações e das entrevistas realizadas com as crianças acerca de suas leituras e escolhas de 

livros no espaço escolar, especificamente em sala de aula. Na primeira parte, apresentamos de 
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forma geral o estudo que desenvolvemos ao longo de três anos em turmas de quinto ano do 

Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão I (CSCI) e alguns pressupostos, na segunda sessão, 

introduzimos o estudo e seu objetivo, a pesquisa e o campo; na terceira, apresentamos a 

pesquisa com crianças, na quarta, apresentamos alguns relatos de crianças com seus diferentes 

pontos de vista com as análises parciais; e, por último, tecemos algumas conclusões, ainda 

que provisórias, deste recorte da pesquisa. 

 

A pesquisa e o campo  

Apesar de o senso comum afirmar que as crianças leem cada vez menos e os 

professores, de forma geral, endossarem tal afirmativa, não é isso o observado no dia a dia nas 

turmas de 5
o
 ano do Colégio (CPII). As crianças são vistas, com frequência, lendo. Mas o que 

leem essas crianças no espaço escolar e como exercem suas escolhas? O objetivo do estudo 

foi conhecer o que leem e o de analisar o processo dessas escolhas, a partir das enunciações  

das próprias crianças. No processo de selecionar a atividade a ser observada em sala de aula, 

escolhemos o momento em que as crianças possuem relativa liberdade de acesso aos livros, 

durante o projeto Clube de Leitura, em turmas de 5
o
 ano do Ensino Fundamental. Entre 2011 

e 2013, 75 crianças participaram do estudo. Cabe considerar que essas crianças já estão na 

escola pelo menos há quatro anos e, certamente, já passaram por inúmeras experiências de 

leitura. 

O Clube da Leitura, projeto desenvolvido em sala de aula pelas professoras do 

Campus São Cristóvão I do CPII, possui o objetivo de estimular e desenvolver o gosto pela 

leitura de modo a ser mais uma atividade de busca a formação de leitores. O documento, 

enviado aos professores no início do ano letivo, afirmava os pressupostos teóricos sobre o 

funcionamento do Clube e explicava que, no processo de escolha do acervo, o trabalho 

deveria envolver todos os professores da turma assim como os responsáveis dos alunos, os 

quais contribuiriam com um valor definido previamente.  

As atividades do Clube de Leitura ocorrem uma vez por semana e as crianças, que no 

início do ano participam da escolha e da compra do acervo, passam a ser chamadas, por meio 

de sorteio, uma a uma para escolherem um livro. Este, pode ser levado para casa e deve ser 

retornado à sala na semana seguinte, quando a leitura é geralmente comentada, apresentada ou 

discutida por todos na sala. Neste dia, novas escolhas são feitas. Dessa maneira, no final do 

ano, aqueles que participaram da escolha semanalmente, a participação não é obrigatória, 

teriam, teoricamente, lido cerca de 30 livros, cada. 
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Vale ressaltar que as regras e as atividades do Clube de Leitura são acordadas entre os 

alunos e a professora, logo no início do ano. Portanto, a forma de empréstimo, o tempo de 

permanência do livro com a criança, o dia do empréstimo/troca de livros, a escolha dos títulos 

a serem comprados, o dia da festa de inauguração e as atividades com o livro ao longo do ano, 

assim como o desfecho no final, quando os livros são geralmente sorteados entre os alunos da 

turma, são decisões que passam efetivamente pelas crianças.   

As falas das crianças foram nos guiando para a questão das escolhas e da liberdade 

relativa que têm ao definirem os livros do acervo do Clube de Leitura. O caráter específico da 

proposta do Clube, de envolvimento da comunidade e do respeito às escolhas das crianças, 

despertou nossos interesse e curiosidade de compreender o processo de seleção de títulos 

entre elas, a partir de um outro olhar,  o de pesquisadora. 

Convém frisar que neste estudo, a questão central gira em torno da leitura como 

fenômeno histórico social, “[...] entendida como o espaço de produção de sentido do sujeito 

que, embora seja singular e única, traz as marcas do social constituinte da consciência 

individual” (CORSINO, 2010, p.2). Assim sendo, observar as crianças durante atividades de 

interação, em que o livro e a leitura fazem parte de experiências compartilhadas, ajuda a 

melhor compreender não somente as culturas infantis, mas também como tais interações 

entram em jogo e despertam o interesse das crianças por certas leituras ou por um 

determinado livro.  

Também, concebemos a literatura como um direito, assim como afirma Candido 

(1995), mas um direito que ainda não foi assegurado a todos. Refletir sobre as escolhas e o 

acesso à leitura entre crianças é compreender que a literatura, apesar de inserida em uma 

realidade excludente, é um direito de todos e deve ser partilhada. Nesse contexto, o papel do 

professor como mediador na orientação da inclusão das crianças como sujeitos capazes de 

escolher, pode ser fundamental no sentido de ampliar as opções e minimizar as exclusões no 

campo da leitura. 

 

O trabalho de pesquisa com crianças – uma questão interdisciplinar 

Nesta parte do estudo, apresentamos alguns dos conceitos que nos ajudaram a 

direcionar nosso olhar para as crianças enquanto sujeitos com quem estabelecemos a 

interlocução ao longo da pesquisa.  

Os estudos de Bakhtin (2010) em relação à concepção de sujeito nos informam que 

esses constituem-se na linguagem, na relação com o outro. Portanto, a constituição do sujeito 

e do próprio conhecimento é um processo parcial e inacabado. O acabamento é dado pelo 
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outro, no processo dialógico constitutivo da própria linguagem. Como afirma Marques (2004, 

p. 4), “[O] sujeito bakhtiniano é dialógico e seu conhecimento é fundamentado no discurso 

que ele produz”. Nesse perspectiva, o conhecimento do objeto de pesquisa, que é sempre um 

sujeito, constrói-se na produção de sentido, enquanto se constituem os enunciados no ato da 

interação verbal, em situações concretas em que tais enunciações se efetuam.   

Para o autor, a linguagem é mais do que um meio de comunicação. Ela é também 

simbolização e é na linguagem que formamos nossa consciência, nos tornamos humanos. Os 

sistemas de representação humanos refletem e refratam a realidade exterior. Portanto, para o 

linguista, “um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e 

refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto 

de vista específico” (BAKHTIN, 1986, p. 31).  

Ao examinarmos a perspectiva sociológica da infância que demarca o lugar das 

crianças na estrutura social e as contribuições que conferem ao seu próprio desenvolvimento e 

socialização, encontramos no trabalho de Corsaro (2011, p.15) a fundamentação para a 

compreensão do conceito de criança e infância. O autor entende que “[...] as crianças são 

agentes sociais, ativos e criativos, que produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis, 

enquanto simultaneamente, contribuem para a produção das sociedades adultas”.  

O conceito de mônada, trazido por Leibniz e usado por Walter Benjamin, nos autoriza 

a pensar como experiências singulares, cotidianas, únicas são indícios das dimensões 

econômicas, sociais, políticas e culturais de um mundo maior. “Um pequeno mundo próprio 

inserido num mundo maior”, assim Walter Benjamin se refere à experiência da infância, 

misto de singularidade e inserção cultural. As mônadas são os elementos das coisas, 

indivisíveis e indissolúveis, substâncias simples e sem partes, que conformam o real em sua 

totalidade. Sendo a realidade múltipla e diferenciada, tais elementos mínimos diferem entre si 

e estão sujeitos a mudanças. As mônadas são partes-todo e não apenas partes de um todo. 

Assim, elas podem ser entendidas como pequenos fragmentos de histórias que juntas exibem 

a capacidade de contar sobre um todo, muito embora esse todo possa também ser contado por 

um de seus fragmentos. Segundo Pereira (2012) a mônada é como uma “realidade 

minituarizada”, na relação estabelecida entre fragmento e o todo, em que a leitura do 

fragmento nos abre para possíveis interpretações da época e da cultura a que pertence.  

Estes conceitos ajudam a entender que as narrativas sobre leitura que acontecem entre 

as crianças no cotidiano escolar, e durante as entrevistas realizadas na pesquisa, sugerem 

pontos de encontro com a totalidade de experiências de crianças contemporâneas. Nesse ir e 

vir da parte para o todo e do todo para as particularidades, a história  se faz e se refaz.  
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Bakhtin (1986, p.14) também ajuda a pensar sobre essa relação parte-todo. Ao estudar 

a linguagem, afirma que a estrutura da enunciação dos sujeitos é uma estrutura puramente 

social.  

A palavra é arena onde se confrontam valores sociais contraditórios; os 

conflitos da língua refletem os conflitos de classe no interior mesmo do 

sistema: comunidade semiótica e classe social não se recobrem. A 
comunicação verbal, inseparável das outras formas de comunicação, implica 

conflitos, relações de dominação e resistência, adaptação ou resistência à 

hierarquia, utilização da língua pela classe dominante para reforçar seu 
poder.  

 

Jobim e Souza (2003), ao pesquisar infância e linguagem, traz Bakhtin para pensar as 

enunciações das crianças. A autora lembra-nos que a palavra não pertence ao falante 

unicamente. A palavra carrega não só o autor que fala, mas todos aqueles que o precederam. 

Quando nascemos, já encontramos um mundo articulado, falado, avaliado de diferentes 

maneiras. A palavra adâmica, fundadora, aquela que nomeia as coisas pela primeira vez não 

existe.  

Nesse sentido, o jogo das palavras escutados a partir das observações da pesquisa 

evidenciou um mundo maior no menor, no pequeno, nas minúcias da vida cotidiana das 

crianças. Contudo não menos importante. Olhar para os pormenores, os fragmentos, os 

acontecimentos que à primeira vista nada significavam foi um exercício e um aprendizado ao 

longo da pesquisa. Além disso, nessa perspectiva fica garantido o lugar da criança na pesquisa 

não como objeto de estudo, mas como sujeito empírico que, ao mesmo tempo em que se 

constitui na enunciação, cria na interação verbal. A criança a conhecer não é um objeto 

coisificado, passivo, definido, acabado, mas sim um outro, que possui voz própria.  

 

Infância, contemporaneidade e cultura - As crianças e o tempo presente 

Nesta sessão, introduzimos uma pequena parte dos estudos do campo da história do 

tempo presente
2
, que faz uso de testemunhos diretos, nesse trabalho, os testemunhos das 

                                                        
2 Para Dosse (2012, p.16) o estudo do tempo presente deve ser compreendido como uma nova concepção da operação historiográfica e não 

como mais um período adicional para se pensar a história. Mostra o quanto os estudos historiográficos voltaram-se  fortemente para a análise 

dos períodos medievais e modernos, deixando de lado a história do tempo presente, desqualificando os testemunhos diretos. Citando Rousso, 

define que “a história do tempo presente é ser a história de um passado que não está morto, de um passado que ainda se serve da palavra e da 

experiência de indivíduos vivos”. 
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crianças. Olhar para as crianças como testemunhas de uma época, de uma história, faz com 

que pensemos na relação da infância com a cultura. Cultura essa contemporânea, pós-

moderna para alguns, que retrata mudanças estruturais, políticas e sociais na história da 

humanidade.  

Diante das diversas transformações ocorridas nas últimas décadas, em nossa 

sociedade, assumimos como uma das questões paralelas, da pesquisa, as formas com que as 

crianças experimentam e vivenciam a cultura contemporânea frente às práticas de leitura na 

escola. Vincular cultura, contemporaneidade e infância se faz necessário para entendermos o 

macro no micro e vice-versa. Como podemos compreender os processos de formação das 

crianças leitoras no mundo atual? Como tem se dado as relações entre os pares infantis em 

atividades de interação com o livro e a leitura, especificamente na escola? Como 

características do tempo atual formam as crianças leitoras? Estariam outras formas de ver e 

viver a contemporaneidade reveladas nos comportamentos, práticas de ler e nas formas com 

que as crianças escolhem suas leituras e livros? Neste contexto, como a formação da criança 

leitora  pode ser pensada na escola?  

Castro (2001) apresenta uma reflexão sobre as crianças do tempo presente ao que se 

refere à perda vivida por elas, do espaço das ruas – devido ao crescimento das cidades. A 

autora aponta que as crianças são colocadas cada vez mais em espaços fechados – 

apartamentos, condomínios – e diante dos programas de TV:  

Assistir televisão implica inserir-se em outras redes simbólicas de 

subordinação cultural. Assim, concorrendo com a “autoridade” e a 
“experiência” paterna e materna, a “nova” pedagogia dos meios de 

comunicação em massa entra no lar. No entanto, a relação entre a criança e 

os mass-media distanciam-se do modelo pedagógico da educação familiar, 

onde a criança é “lembrada” a qualquer momento da sua posição, 
estruturalmente, de subordinação. Os mass-media pedagogizam, mas 

diferentemente do apelo à autoridade e à tradição, utilizam-se do apelo ao 

consumo e do apelo ao arrebatamento pelo olhar (Castro, 2001: p.10). 

 

Fernandes (2012), em pesquisa sobre as relações das crianças com os desenhos 

animados, entende que hoje não é possível compreender as crianças sem olhar para o que se 

passa na TV. A mídia televisiva atua na construção da subjetividade infantil. A partir da 

leitura de Martín-Barbero, a autora aponta que as experiências audiovisuais transformam 

nossos modos de relação com a realidade, desterritorializando os modos de estar presente no 

espaço e a relação entre as pessoas ao deslocar a forma de perceber o próximo e o distante.   

O que se vê na TV materializa-se em bonecas, jogos, quebra-cabeças, brinquedos. Em relação 

às escolhas literárias, foi observada a influência da mídia como filmes, desenhos animados e 
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personagens televisivos nas escolhas literárias feitas pelas crianças?  

Ao pesquisar a relação do desenho animado com a constituição de outros papéis e 

lugares sociais assumidos por adultos e crianças na contemporaneidade, Fernandes (2012) 

mostra que a criança é retratada como heroicas, autônomas, destemida, poderosas. A partir 

desta constatação indagamos: Quem são os heróis dos livros mais escolhidos, preferidos e 

disputados  pelas crianças no Clube de Leitura? 

Partimos do pressuposto que, ao conhecer o que as crianças leem e como escolhem 

seus livros e partilham suas leituras nos momentos livres, podemos compreender uma face da 

infância contemporânea, e entender o que tem marcado as escolhas das crianças. No item a 

seguir discutiremos as escolhas. 

 

Leituras e escolhas  

 Ao escolher um livro na escola, as crianças estão limitadas por uma cadeia de escolhas 

operada desde o momento em que o escritor decide escrever para a criança leitora, passando 

pelo editor, pela organização dos catálogos, pelo distribuidor, pelos critérios dos programas 

de distribuição de livros para as escolas públicas e, sobretudo, pela seleção feita pela escola e 

seus professores, pelas opiniões, pelas sugestões e comentários realizados pelos professores 

em sala de aula. As preferências e os gostos das crianças vão sendo construídos numa cadeia 

que inclui a cultura em que estão imersas, inclusive a cultura de pares – construída entre as 

crianças. Diferentes instâncias e variados critérios contribuem para as escolhas infantis. 

Entretanto,  embora a  visão do adulto esteja o tempo todo prrsente na cadeia, isso não 

iimpede que as crianças gostem e desfrutem das histórias e poemas selecionados pelos 

professores. A mediação dos adultos tem um lugar na formação do leitor e o  querer do aluno 

não é o único viés para a definição dos livros a serem lidos na sala de aula. Mas defendemos 

que a escola deve garantir tanto a expansão do universo cultural das crianças, quanto o seu 

direito de escolha. 

 Ao partilharem experiências diversas e linguagens comuns (programas televisivos, 

jogos, filmes), as crianças vão se aproximando umas das outras podendo construir uma 

“comunidade de leitores”. Segundo Chartier (1994) a comunidade de leitores constitui o 

conjunto de pessoas que, diante da leitura e dos dispositivos utilizados, - materiais, 

discursivos, estratégicos, instrumentais - para sua efetuação, impõem um uso próprio, 

atribuindo-lhe, assim, um significado. Observamos que o Clube de Leitura, embora com 

algumas limitações, foi reconhecido pelas crianças como um acervo  a ser lido justamente por 

ter sido escolhido pelos pares: 
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No Clube de Leitura, tem livros legais, mas é só um de cada, aí a gente fica 

esperando. E às vezes não consegue ser sorteada, aí tem que esperar para 

semana. Aí, às vezes a gente só lê o livro que queria no fim do ano 
(Entrevista com Luciana, caderno de campo, 12/09/2013) 

 

 A literatura, como defende Candido (1995), enquanto um direito de todos, têm na escola 

um importante espaço de socialização da cultura produzida historicamente, pois a educação, 

“[...] é, antes de mais nada, desenvolvimento de potencialidades e apropriação de „saber 

social‟ (conjunto de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que são produzidos pelas 

classes, em uma situação histórica dada de relações, para dar conta de seus interesses e 

necessidades)” (GRYZYBOWSKI apud FRIGOTTO, 1998, p. 26). Portanto, seu objetivo é a 

formaçaõ integral do homem ,  o que inclui o exercício da autonomia e da crítica do leitor. 

 Além das atividades do Clube de Leitura em sala de aula, o Campus de São Cristóvão 

I oferece diferentes projetos envolvendo a leitura, tais como: a Sala de Leitura, onde há uma 

professora contadora de histórias; e as aulas de Literatura, com duração de uma hora e meia, 

uma vez por semana, garantidas na grade curricular do colégio. A escola  também promove 

feiras literárias (em de 2010 e 2012). A variedade de trabalhos com a leitura objetiva  

promover e sedimentar o letramento literário das crianças. Isto tudo  justifica uma proposta 

em que a autonomia da escolha seja garantida, apesar dos tipos de literatura selecionados 

pelas crianças, muitas vezes, estarem em desacordo com os cânones literários ou com o que o 

adulto considera importante de ler.  

Geraldi (2011, p. 98) afirma ser essencial o respeito aos passos e à “caminhada do 

aluno enquanto leitor”, pois estes se constituem a partir de suas próprias leituras e “[N]essa 

caminhada é importante considerar que o enredo enreda o leitor”. Na escola, é preciso que as 

leituras se enredem nas histórias das crianças para que a leitura deixe de ser uma tarefa de 

aluno e ganhe um lugar na vida do leitor.  

 Reforçando o papel da criança como sujeito criador de cultura, retornamos a Corsaro 

(2011, p. 18) para destacar o fato de que “raramente as crianças são vistas de uma forma que 

contemple o que são – crianças com vidas em andamento, necessidades e desejos”.  Portanto, 

por que então não deixá-las falar, opinar e escolher seus próprios livros e leituras? O que as 

crianças gostam de ler, o que estão lendo e como exercem suas escolhas? A pesquisa também 

abriu caminho para pensarmos as escolhas de livros feitas pelas crianças a partir da mediação 

dos meios de comunicação de massa, principalmente dos programas de TV, filmes e dos 

desenhos animados.  

Foi possível perceber, ao longo da pesquisa, que elementos da mídia apareceram de 
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forma recorrente durante entrevistas e conversas sobre escolhas de livros e leituras, tanto entre 

as meninas quanto entre os meninos. Entre os livros escolhidos advindos de desenhos, filmes 

e programas de TV, os mais mencionados pelas crianças foram: Sherlock Homes, Hércules, 

Percy Jackson e o ladrão de raios; Harry Potter e a Câmara Secreta; O menino maluquinho; 

As crônicas de Narnia: O leão, a feiticeira e o guarda; Naruto Shippuden; Tainá; Club 

Penguin – A jornada do desafio ninja. Volta ao mundo em 80 dias, Rei Arthur, D. Quixote, 20 

mil léguas submarinas, Alice no país das maravilhas, Marley e eu; Rangers, Ordem dos 

arqueiros; e Os Rebeldes.
3
 Observa-se que alguns destes títulos os protagonistas são heróis 

infantis personagens 

Entre outros elementos que entram nas escolhas e que foram mencionados nas 

entrevistas, as crianças selecionam seus livros a partir de sugestão de amigos, primos, irmãos 

mais velhos, e ou dos pais, assim como a partir de consultas em sites na internet e em idas à 

livrarias. Como aprendizado escolar, a sinopse também servia de fonte para escolhas de tema. 

A referência de espaço de busca a livros era a biblioteca da escola e três crianças 

mencionaram a biblioteca pública do bairro.   

Para este trabalho selecionamos algumas falas que deixam evidente a marca dos 

filmes, desenhos e novelas assistidos pelas crianças na TV, evidenciando seus critérios, gostos 

e preferências.  

Nem sempre a relação entre o filme (ou o tema do filme) e as escolha do livro está 

clara para a criança como critério de escolha de sua leitura. Na maioria das entrevistas com as 

crianças, tais filmes, baseados em livros, não são reconhecidos como tendo sido originados 

desses muito menos essa relação na hora da escolha permanece clara para a criança, como 

sendo um critério para sua escolha. Mas ao longo da conversa, conforme foram dizendo os 

títulos dos livros que já haviam lido ou dos livros que haviam escolhido para compor o acervo 

do Clube de Leitura, as crianças deixavam entrever em suas falas que a escolha havia sido 

feita por já conhecerem a história por via da programação televisiva. Algumas disseram terem 

tomado conhecimento da história através de anúncios dos filmes, e que algumas vezes, 

mesmo sem terem assistido, escolhem o livro por já conhecerem a história de algum lugar, 

seja da TV, do cinema ou de propaganda. Este foi o caso de Barbara, 10 anos. 

Como a maioria de seus colegas de sala, está na escola desde o 1
o
 ano. Seu relato, no 

diálogo com a pesquisadora, mostra como um filme assistido pode ajudar na escolha de um 

livro e que, nem sempre esse auxílio é definidor da compreensão e interpretação da leitura  

                                                        
3 Telenovela brasileira apresentada na rede TUPI, destinada ao publico adolescente. 
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por parte da criança, como pode-se pensar: 

Barbara você gosta de ler? 
Gosto. 

Por quê? 

Ah, porque eu viajo assim... quando estou lendo. Eu me distraio muito, aí 
quando leio, fico bem leve, me desligo de tudo. Entro na história, sabe? 

Sei. E como você escolhe suas leituras? Como você decide ler um livro? 

Ah não sei. Sei lá. Eu gosto assim, por exemplo, eu vi Como treinar seu 

dragão
4
, aí no Clube de Leitura tinha o livro, aí pensei, vou pegar este 

porque eu já tinha visto o filme e achei muito legal. Por isso achei que o 

livro também devia ser. 

E você gostou do livro? 
Muito. Melhor do que o filme, porque tem mais detalhes, tem coisas que o 

filme não mostrou. Aí fico pensando em tudo o que eu vi no filme, mas na 

verdade é tudo diferente. Quase uma outra história, entende? (Entrevista com 
Bárbara) 

 

Barbara deixa implícito a compreensão da diferença entre as duas linguagens, pois 

segundo ela, “é quase uma outra história”. Sua fala revela, nesse sentido, o desejo de ver algo 

conhecido, mas que ao mesmo tempo, oferece a possibilidade de uma outra interpretação, de 

uma outra “leitura”, ao ponto de parecer “uma outra história”.  

João Carlos tem 11 anos e também é um dos sujeitos integrantes da pesquisa. Ao ser 

entrevistado sobre se gosta de ler e como faz suas escolhas, responde:  

Gosto, porque eu sinto uma sensação muito boa. Eu fico lendo, fico 

imaginando... Eu acho que gosto disso, de imaginar que estou na história. 

Como você escolhe seus livros para ler? 
Hum...Às vezes eu vejo o título, a capa, ou às vezes leio a sinopse. 

Mas se você não tem o livro com você para consulta-lo, como você pode 

pegar um livro que te interesse? 
Aí, penso assim, quando vejo um filme. Peno se tem o livro. Se eu gosto do 

filme, procuro o livro, porque às vezes o livro contém mais coisas do que o 

filme mostra. E no Harry, eu imaginei ser ele quando ele entrou no trem e 
ele um pouco assustado. Aí todo mundo olha: “Ah olha o Harry Potter”. 

Porque ele mostra as cicatrizes então as pessoas reconhecem ele. Eu fico 

imaginando como se fosse ele.  

No filme ou no livro? 
No livro. Aí, eu posso voltar e ler de novo a parte que eu gostei, ou a parte 

que eu não entendi. No filme é tudo muito rápido.  

 

Lucas, também dá seu depoimento sobre o gosto pela leitura e também faz relação 

entre a história vista em filmes e a história lida no livro. Ele afirma: 

Gosto de ler porque a gente conhece mais coisas. Em filme também, mas a 
gente só vê né? E acaba logo. Na história, a gente pode imaginar as coisas.  

                                                        
4

Lançado em 2010, e dirigido por Dean DeBlois e Chris Sanders, Como treinar seu dragão é um desenho de longa metragem, 

computadorizado, cuja história é passada no mundo mítico de Vikings corpulentos e dragões selvagens.  Baseada no livro de Cressida 

Cowell, esta “comédia de ação”, como foi definida no lançamento, conta a história de Soluço, um adolescente viking que não se encaixa na 

tradição de sua tribo de heroicos matadores de dragões. O mundo de Soluço vira de cabeça para baixo quando ele encontra um dragão que o 

desafia, assim como a seus companheiros Vikings, a ver o mundo de um ponto de vista totalmente diferente. 
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Pode voltar para reler uma parte que gostou mais, que esqueceu e que não 

entendeu muito bem. No filme, só se estiver vendo no vídeo. Mas na TV ou 

no cinema, não tem jeito, não dá. 

Interessante a relação imediata que Lucas fez entre filme e livro, sem ao menos ter 

sido questionado ou tal comparação ter sido feita por nós.  

 Renata, 11 anos, é outra criança que revela a marca deixada pelo conhecimento 

trazido pelos programas de TV. Ao mesmo tempo, assim como o depoimento das outras 

crianças mostra, ela aponta para uma apropriação do livro como suporte literário que precisa 

de mediação, mas ao mesmo tempo pode instaurar, em sala de aula, o espaço da construção de 

culturas infantis e da constituição de uma comunidade de leitores. Renata escolheu o livro 

“Hércules”.  Depois de contar a história que conhecia, disse nunca ter lido o livro, mas 

conhecia a história dos desenhos que vê na televisão. Assim decorreu o diálogo: 

Por que você quer ler uma historia que já conhece? 

Porque ah, porque... sei lá. Porque é diferente. 

O que é diferente? 
O livro. O desenho. No livro dá para eu imaginar, porque a gente entra no 

livro e a gente consegue entrar na história e imaginar os personagens como 

que  eles são, pode imaginar toda a história, viver a história junto, junto com 

o autor.  
E no filme, como você se sente ? 

No filme a gente também se sente assim, mas é um pouco menos. Porque no 

filme os caras né, eles mostram pra gente o que eles imaginaram. No livro é 
a gente que cria, entendeu, na nossa cabeça, a gente vive o que a gente quer. 

No filme a gente vive o que o outro inventou. É um pouco mais distante. No 

livro é mais interessante porque é o que a gente inventa. Por isso eu gosto 
mais do livro. 

 

Em todas as histórias mencionadas acima, com exceção da de Hércules, os 

personagens são jovens, enfrentam batalhas, superam dificuldades. Cada vez mais próximas e 

semelhantes, as crianças do “mundo real” aprendem com as do mundo midiático que, para 

serem herói, não é mais necessário ter sido agraciado, desde o nascimento, por poderes 

sobrenaturais ou mágicos. Tornar-se herói significa pôr em prática um poder que não mais 

advém de uma varinha de condão ou de um planeta iluminado por criptonitas, mas assume 

um caráter pragmático, cujos efeitos práticos concretizam-se mediante atitudes que expressam 

obstinação e esforço próprio. Esse poder pragmático, bem distinto da magia concedida por 

fadas ou magos a heróis e heroínas que habitam os contos de fada, independe do suporte de 

uma entidade fantástica, mas nasce e cresce devido a condutas e atitudes realizadas pelo 

próprio sujeito, uma vez que seu motor nada mais é do que a determinação pessoal de obtê-lo.  

Competência e poder formam uma parceria presente, desde a mais tenra idade, na vida 

de meninos e meninas que se definem como poderosos. Consumir produtos e informações, 



 43 

treinar, esforçar-se para ser o melhor e acumular vitórias e recompensas para tornar-se um 

expert são metas que fazem parte da jornada de um herói ou heroína, marcada pela conquista 

de competências e poder (Salgado, 2005).  

Entre o filme e o livro, podemos afirmar que ao ler, o leitor constrói sua própria leitura 

a partir de seus conhecimentos e experiências. Vai além das imagens cinematográficas ou dos 

desenhos digitalizados. Ela compara, analisa, relaciona as informações apresentadas no texto 

com as de sua realidade e recria o texto, tornando-se co-autora. Reelabora, dessa forma, suas 

próprias ideias e seus pensamentos, organizando-o. Partindo de seu próprio, com a leitura, o 

sujeito vai desvelando o mundo, ampliando-o, formando valores e opiniões e construindo sua 

identidade.   

Outras reflexões para não finalizar 

 A pesquisa com crianças nos ajuda a repensar o lugar delas no mundo contemporâneo 

e a reconhecê-las como sujeitos. Este é o papel ético e estético da pesquisa com crianças: 

tentar entender o mundo a partir de seu olhar, reconhecendo-as como sujeitos da história. 

Ao tentarmos compreender melhor a forma como as crianças selecionam seus livros a 

partir da escuta atenta do que nos falavam as crianças durante as atividades do Clube de 

Leitura, na interação com os livros, tivemos a oportunidade de perceber as marcas deixadas 

por programas de TV, no momento  das escolhas dos títulos das histórias  

As crianças são ativas em seus processos de elaboração e compreensão do que veem 

na televisão e de como reelaboram e criam novos sentidos. Na sala de aula e no Clube de 

Leitura, os programas de TV estavam frequentemente nas conversas e nos objetos que as 

crianças portavam. Não seria diferente em relação às escolhas de suas leituras e livros. Os 

programas de televisão apareciam durante as escolhas de títulos fosse por meio de um 

personagens reconhecidos de filmes já assistidos ou não, de desenhos e até mesmo de novelas, 

como foi o caso de Os rebeldes. 

Salgado (2005) tem revelado também, acerca das relações das crianças e os desenhos 

animados, que tanto nas brincadeiras quanto nos jogos, os valores, os conhecimentos e as 

identidades construídas pelas crianças também são pautadas em personagens e histórias 

originadas pelos desenhos animados contemporâneos. Em sua tese, ela mostra como os 

desenhos animados versam em “ricas fontes simbólicas de onde as crianças retiram narrativas 

para compor fabulações, personagens e regras que tomam corpo em suas brincadeiras e jogos” 

(2005: p.230) e de como tais programas vincula-se ao mercado de brinquedos.  Fato também 

percebido na produção editorial destinada ao público infantil. 



 44 

 Este estudo também nos indicou que as crianças na idade entre 10 e 12 anos, ao 

escolherem livros para ler, muitos dos quais pautados em obras literárias, se interessam 

principalmente por histórias de aventura, terror, ação e de comédia. Esses são os mesmo 

temas veiculados pelos filmes que assistem na televisão. Há uma tendência a buscar o que já 

se conhece. Assim ao selecionar um livro, a criança procura o que já ouviu falar e a televisão 

é a mídia mais presente e que as orienta nessa escolha. Contudo, é preciso pensar que ao 

contrário do que sempre se pensou, a televisão não define totalmente a leitura. A criança é 

capaz de “reler” a história, dando uma nova interpretação. Como as próprias crianças 

afirmam, os textos escritos trazem mais detalhes, apresentam “coisas” que os filmes não  

mostram. 

Acreditamos poder contribuir para os estudos do campo da formação do leitor 

entendendo este, como sujeito autônomo, capaz de questionar, criticar, procurar saídas, fazer 

escolhas, refletir sobre a realidade e ter a opção de transformá-la participando. Esta é um 

começo para pensar um trabalho, no espaço escolar, em que a criança seja considerada como 

sujeito e, por conseguinte, sua voz seja escutada no momento da escolha, incluindo as 

conversas que trazem sobre os programas de TV, a aproximação desse leitor com a leitura.  

 Para pensar novas práticas escolares de leitura com as crianças e despertar o desejo de 

ler, é preciso escutá-las, conhecer seus gostos, suas opiniões, suas preferências e suas ideias; é 

preciso oferecer espaços para que as crianças possam conviver com os livros e ter respeitados 

seus próprios caminhos e suas escolhas. Ao longo da pesquisa e nas entrevistas, poucas 

crianças citaram um professor como indicador de um livro de que gostassem ou tenha sido 

marcante em suas vidas. Geraldi (2011, p. 98) afirma que “[...] talvez não sejamos nós, 

professores, os melhores informantes para nossos alunos” (GERALDI, 2011, p. 98). Mas 

parece que a televisão o é.  

Contudo, podemos nos aproximar delas ouvindo-as, escutando-a, conhecendo seus 

gostos e suas preferências. Atentar para as crianças e ouvir o que dizem sobre leituras e livros 

trazendo para a discussão os temas que assistem na TV pode ser um dos caminhos para 

aproximá-las dos livros. Um trabalho que garanta e reconheça o direito de escolha entre as 

crianças e o acesso aos livros por parte delas partindo da escuta de seus desejos, opiniões e 

preferências, é diminuir a desigualdade, promover a literatura como um direito de todos e 

tornar as crianças o que realmente são: testemunhas da história. Porque assim sendo...  

   “É quase uma outra história, entende?” 
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