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Mais do que palavras, ler é saborear 

Histórias tristes e belas, cenários de 

encantar Mais do que ciência, ler é 

experimentar Ler é sobretudo prazer… 

prazer de ler Ler é não ter medo, ler é 

liberdade, Ler é ser honrado, ser nobre, ser 

elevado Ler é viajar, por terra, por rio e mar 

Ler é sobretudo prazer… prazer de ler Ler é 

ser capaz, ler é ser audaz Ler é arriscado, 

por isso tem cuidado Ler é vaguear de dia 

ou ao luar Ler é sobretudo prazer… prazer 

de ler Ler é mais que tudo o que possas 

imaginar Ler é ser alguém, alguém que tem 

para dar Dar e receber, dar para viver Ler é 

sobretudo prazer… prazer de ler   

(Eliseu Alves) 
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RESUMO 
 

 Este trabalho traz como tema “a importância da biblioteca escolar para 

incentivar o hábito da leitura”. Na reflexão, destaco a importância da literatura 

infantil para a formação, bem como os desafios enfrentados pela família, pelo 

professor e pela instituição escolar para fazer com que a leitura faça parte do 

processo de ensino – aprendizagem. Apresenta as dimensões que a 

literatura infantil possui e de que maneira essas dimensões nos possibilitam 

entender melhor os caminhos a serem percorridos pelos educadores e pelos 

leitores, para ter um melhor aproveitamento da leitura. Traz, ainda, 

orientações para o uso da biblioteca escolar, apresenta relatos de 

experiências no uso da biblioteca e dos livros de literatura infantil. Conta com 

a contribuição teórica de alguns autores da área, para embasar os estudos 

na elaboração dessa monografia, que visa contribuir para o incentivo à leitura 

e ao uso da biblioteca escolar. 

 

 

 

Palavras - chave: Biblioteca Escolar; Literatura Infantil; Formação de Leitores; 

Práticas Pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 

RESUMEN 

 This work has as its theme "the importance of the school library to 

encourage the habit of reading". In the reflection, I emphasize the importance of 

children 's literature for the formation, as well as the challenges faced by the 

family, the teacher and the school institution to make reading part of the 

teaching - learning process. It presents the dimensions that children's literature 

has and how these dimensions enable us to better understand the paths to be 

followed by educators and readers, in order to have a better use of reading. It 

also provides guidelines for the use of the school library, presents reports of 

experiences in the use of the library and children's literature books. It counts on 

the theoretical contribution of some authors of the area, to base the studies in 

the elaboration of this monograph, that aims to contribute to the incentive to the 

reading and the use of the school library. 

 

 

 

 

Key - words: School Library; Children's literature; Training of Readers; 

Pedagogical practices. 
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INTRODUÇÃO 

 A leitura, no contexto escolar, profissional ou de lazer, assume um papel 

importantíssimo na promoção do desenvolvimento dos indivíduos. Por isso, 

tanto se tem refletido sobre a forma de incentivar e motivar as pessoas para a 

leitura, dando atenção especial às crianças e aos jovens, que ainda não 

criaram e enraizaram esse hábito tão enriquecedor. 

          A proximidade com o mundo da escrita, por sua vez, facilita a 

alfabetização e ajuda em todas as disciplinas, já que o principal suporte para o 

aprendizado na escola é o livro didático. Ler também é importante porque ajuda 

a fixar a grafia correta das palavras.  

          Quem lê muito conversa sobre qualquer coisa e consegue formar 

opiniões bem fundamentadas. A leitura para as crianças é importante para 

formar adultos leitores.  

          Grande parte das escolas trabalha somente com textos literários e 

didáticos e muitas vezes selecionam esses materiais de forma burocrática, ou 

seja, uma relação de interesse entre editora, escola e até mesmo, professor.  

          Convém deixar claro que esse tipo de atitude não é de forma 

generalizada, pelo contrário, existem educadores que realmente desempenham 

seu papel de maneira responsável, desenvolvendo estratégias e diferentes 

formas de realizar uma leitura eficiente. 

          A leitura é a maneira mais antiga e mais eficiente, até hoje, de adquirir 

conhecimento. E é preciso desconstruir aquela ideia de que ler é um hábito 

chato e monótono. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Ler revistas, 

sites, gibis, livros de romance, entre outras leituras de entretenimento, é tão 

eficaz quanto ler um livro técnico. A diferença é que ler sobre algo técnico 

oferece conhecimento sobre aquele determinado assunto, enquanto ler sobre 

variedades estimula o raciocínio e melhora o vocabulário.  

  Segundo Soares, “É clichê, mas é fato: somente escreve bem quem lê 

bastante.” 

          Muitas coisas que aprendemos na escola são esquecidas com o tempo, 

pois não as praticamos. Através da leitura rotineira, tais conhecimentos se 

fixariam de forma a não serem esquecidos posteriormente. Dúvidas que temos 

ao escrever poderiam deixar de constantes pelo hábito de ler e talvez nem as 

http://www.infoescola.com/educacao/a-importancia-da-leitura/
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tivéssemos, pois a leitura torna nosso conhecimento mais amplo e 

diversificado. 

          Toda escola, particular ou pública, deve fornecer uma educação de 

qualidade incentivando a leitura, pois dessa forma a população se torna mais 

informada e crítica. 

      As crianças e os jovens aprendem muito do que sabem acerca do 

mundo e da vida espontaneamente, em grupos sociais diversificados que 

abrangem o grupo familiar, o círculo de amigos, e os meios de comunicação 

social, desde a televisão até a internet. Mas é, sem dúvida, na escola e, 

frequentemente, através do livro, que aprendem de forma mais organizada a 

sistematizar as informações e os conhecimentos, a pensar, a olhar com espírito 

crítico a realidade em volta, a problematizar o mundo, a encontrar respostas 

para os problemas que enfrentam, a respeitar as diferenças étnicas, sociais e 

pessoais e, muitas vezes, a interiorizar os seus direitos e deveres, como 

pessoas e como cidadãos.  

  O interesse desta pesquisa é valorizar um espaço tão importante dentro 

de uma escola que é a biblioteca escolar e contribuir para ressaltar as 

vantagens de se utilizar, de maneira mais frequente, os livros de Literatura 

Infantil para que se possa despertar nas crianças o gosto pela leitura. Enfim, o 

contato com o livro enriquece culturalmente o indivíduo e promove a sua 

autonomia, uma vez que conduz ao melhoramento da competência linguística 

oral e à aprendizagem do código escrito da língua materna. 

 Na biblioteca, há muito mais variedade de obras, além de espaços 

especiais para realizar a leitura. Para as crianças, ter o hábito de frequentar 

uma biblioteca, além de trazer grande aprendizado, pode ser uma grande 

diversão. 

Nessa perspectiva é que me interessei por aprofundar uma reflexão 

sobre a importância da biblioteca escolar para incentivar o hábito da leitura. 

Significa, assim, uma tentativa de aprender um pouco mais, a partir de estudos 

bibliográficos e reflexões acerca de vivências pessoais, sobre o significado da 

biblioteca na formação das crianças e dos leitores. Ou seja, essa era a minha 

grande questão: refletir sobre a contribuição da biblioteca para a formação do 

leitor.  Acreditando na importância da leitura, vi nesse trabalho uma maneira de 

conhecer melhor as funções de uma biblioteca, de acordo com a realidade 
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empírica. Ocorreu-me perguntar se as formas como a biblioteca escolar e a 

literatura infantil são utilizadas, pelos educadores, para despertar nas crianças 

o gosto pela leitura, surtem efeitos. Assim sendo, desejei refletir sobre a forma 

como oficialmente, as escolas lidam com a questão da biblioteca.  Qual a 

contribuição real da biblioteca no sentido de aproximar leitores em potencial 

dos livros e bibliotecas escolares?  

Nesse percurso, as minhas caminhadas foram feitas através de 

leituras de livros e artigos; por meio de conversas, especialmente com a minha 

orientadora; através de escutas e observações nas bibliotecas em que trabalhei 

como estagiária e também outras formas de interação em situações do 

cotidiano. Tentei refletir sobre o tema a partir de uma lente critica sobre a 

realidade e dever ser da leitura. Todavia, esse é apenas o meu primeiro 

passo...        
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CAPÍTULO I: SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LEITURA  

Tentar definir ‘leitura’ é uma tarefa complicada, pois esse conceito pode 

ter diversos significados, existem definições de leitura que são encontradas nos 

dicionários, mas que não se encaixam adequadamente no campo de estudo 

sobre o assunto. Contudo, ao pensar em ‘leitura’ é possível estabelecer pelo 

menos duas definições básicas para o termo: leitura é a decodificação das 

letras e palavras; leitura é o ato de compreender. 

Segundo SOARES, (2003, p. 92). No decorrer da vida e de sua 

formação escolar, existem certas habilidades de leituras que devem ser 

adquiridas pelo aluno, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir 

diferentes objetivos – para informar-se, para interagir com outros, para imergir 

no imaginário, no estético; para ampliar conhecimentos; para seduzir ou 

induzir; para divertir-se, orientar-se; para dar apoio à memória; para a 

catarse…  

Para ler são necessárias habilidades de interpretar e produzir diferentes 

tipos e gêneros de textos, habilidades de orientação pelos protocolos de leitura 

que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, ao escrever. É 

preciso de atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, motivando 

interesse e prazer em ler e escrever. Faz-se mister saber utilizar a escrita para 

encontrar ou fornecer informações e conhecimentos que permitam o individuo a 

ir escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os 

objetivos, o interlocutor.  

Na definição de um bom leitor utilizam-se, geralmente palavras como: 

crítico, fluente, hábil, experiente, competente, etc. Esses adjetivos estão 

ligados ao ideal de leitor que a escola planeja formar. Mas, além do universo 

prático que se aplica nas atividades do cotidiano, a leitura traz benefícios 

subjetivos na medida em que “proporciona condições para o crescimento 

interior, possibilitando a formação de parâmetros individuais para medir e 

codificar seus próprios sentimentos e ações.” (CAGNETI; ZOTZ, 1986, p. 23).  

A leitura, além de ser entendida como decodificação de signos e da 

simples compreensão e apropriação do que é lido num ato de memorização 

visando o ensino de determinado conteúdo, pode ser compreendida como 
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apropriação crítica do mundo. Segundo Freire (1989). A leitura tem também a 

possibilidade de ser utilizada na ampliação da visão do leitor, pois através dela 

é possível alcançar mais do que a alfabetização, é possível iniciar a 

compreensão do mundo e visualizar as relações entre texto e contexto, entre 

as palavras e a realidade.  

Esse ponto de vista também é exposto por Abramovich (1997) quando 

discute como desenvolver por meio da literatura o potencial crítico da criança. 

A autora argumenta que a partir do contato com um texto literário de qualidade 

a criança é capaz de pensar, perguntar, questionar, ouvir outras opiniões, 

debater e reformular seu pensamento.  

Para tanto, é preciso que o ato de ler seja uma atividade constante na 

escola para que o aluno – leitor em processo de formação – domine as 

atividades e seja afetado pela leitura nas diferentes formas, conforme citado 

acima. Cabe ao professor e demais agentes educativos o papel de 

facilitadores, que colocam o aluno em contato com diferentes literaturas e 

incentivem o gosto pela temática. 

Desenvolver atividades e construir soluções dentro da escola que 

atendam a essas demandas torna-se, portanto, de extrema importância. Pois 

essas ações são grandes responsáveis pelos índices de leitores apresentados 

nas pesquisas e avaliações nacionais, que não apresentam números 

considerados satisfatórios. 

Todavia, além das práticas educacionais, o ambiente escolar e sua 

estrutura também influem na forma como a construção de soluções acontece, 

segundo Freire (1989, p. 15) “a compreensão crítica da alfabetização, que 

envolve a compreensão igualmente crítica da leitura, demanda a compreensão 

crítica da biblioteca.”. Portanto, além de espaço físico, há certa 

operacionalidade na biblioteca escolar.  A construção dessa operacionalidade 

exige o trabalho de todos os envolvidos na prática pedagógica: da direção da 

escola, que há de promover os investimentos que devam ser feitos; do 

bibliotecário, que deve ser preparado para se solidarizar com o corpo docente, 

orientando os alunos, o professor, que deve deixar de lado estratégias 

ultrapassadas e inteirar-se das habilidades informacionais, identificando-se 

com a concepção de currículo espiral ao estimular capacidades de pensamento 



 
 

17 

abstrato e de aprendizagem independente. A biblioteca traz esse paradoxo: é 

espaço ordenado e espaço labiríntico, é espaço de pesquisa orientada, mas 

promove o voo independente para múltiplos saberes. (MACIEL, 2010) 

Não obstante, não basta isso, também é importante que o acervo da 

biblioteca atenda às necessidades pedagógicas, pois: 

Uma boa biblioteca possui coleção selecionada em função dos 
interesses da comunidade a que serve. Não é um amontoado 
de livros recebidos por doação ou enviados por órgãos 
governamentais que, embora com a melhor das intenções, não 
conhecem a fundo as necessidades da escola. Ela deve ser 
organizada de forma a permitir que o livro ou material certo 

seja encontrado com facilidade e rapidez. (CAMPELLO, 
2010, p. 24) 

Entretanto, cabe ressaltar que a formação de leitores, que geralmente se 

inicia na escola, também se desenvolve fora dela. Sob o ponto de vista de 

Cavalcanti (2008), afirma que estimular o gosto pela leitura não é tarefa fácil, e 

essa responsabilidade não pode ficar restrita à escola. Os pais devem 

participar dessa construção do novo leitor, incentivando a leitura, tornando-a 

um momento de lazer e integração familiar.  

Desse modo, fica evidente que a leitura possui um importante papel 

social, que também possibilita o crescimento intelectual e subjetivo e, portanto 

o hábito de ler é uma necessidade na sociedade em constante 

desenvolvimento na qual vivemos. Por essa razão, o estudo e debate a 

respeito da leitura é sempre pertinente. 

A importância da leitura e do hábito de ler  

Os professores dizem que a maioria dos problemas das crianças, que 

estão relacionadas à alfabetização se reflete na falta do hábito a leitura. 

Cagliari afirma que: 

“A boa aprendizagem da leitura é fundamental para evitar 
possíveis problemas que podem aparecer ao longo da vida do 
aluno, pois diversos problemas de leitura podem transparecer 
quando o adulto entra na universidade e no mercado de 

trabalho.” (CAGLIARI,2005, p. 148) 
 



 
 

18 

 A grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo dos 

anos de estudo, chegando até a pós-graduação, é decorrente de problemas de 

leitura. 

A tecnologia do mundo moderno resultou em jovens cada vez mais 

desinteressados pelos livros e, em consequência apresentam vocabulários 

cada vez mais pobres.  

A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é 

através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, 

aprimorar a capacidade interpretativa e ver o mundo de forma crítica. O hábito 

da leitura mantém o raciocínio ativo, proporciona mais facilidade 

para escrever e se comunicar, melhora o aprendizado dos estudantes, estimula 

o bom funcionamento da memória, além de proporcionar ao leitor um 

conhecimento amplo e diversificado sobre diversos assuntos. 

Alguns alunos ainda não sabem da importância e da necessidade da 

leitura em seu processo de aprendizagem, na maioria das vezes leem somente 

o que lhe é determinado, leem por obrigação, sem dar o valor real à leitura, 

sem perceber a necessidade de ler. Ler-se quase sempre para buscar 

conhecimentos, informações, para visualizar palavras, para enriquecer o 

vocabulário. Enfim, a leitura é quase sempre uma pratica utilitária.  

Talvez, o desconhecimento sobre a importância e a necessidade da 

leitura torne-se uma barreira no processo de desenvolvimento cognitivo do 

aluno, uma vez que ele não a vê como algo prazeroso, não se sente motivado 

a ler diariamente e espontaneamente deixando para trás chances de vivenciar 

ricas experiências de enriquecimento e, crescimento intelectual. 

Segundo TEIXEIRA (2015), o fato de não gostar de ler pode estar 

atrelado à falta de acesso às bibliotecas, incentivo familiar, preparo escolar na 

alfabetização. Entretanto, não é só o ambiente que influencia o leitor, pois a 

falta de hábito de ler tem se tornado comum tanto em escolas públicas, como 

nas privadas, onde há bibliotecas vastas, acesso a informática, um ambiente 

propício para realizar buscas e se informar. Há inclusive em escolas privadas 

um ambiente alfabetizador e estimulador muito mais moderno e, mesmo assim 

o problema é o mesmo: os alunos não se interessam pela leitura.  

http://www.infoescola.com/educacao/a-importancia-da-leitura/
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 Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro, no entanto 

isso acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse um hábito as pessoas 

saberiam apreciar uma boa obra literária, por exemplo. Através dos registros 

escritos descobrimos e aprendemos culturas, histórias e hábitos diferentes, 

compreendemos a realidade, o sentido real das ideias, vivências, sonhos, etc. 

 Diante do fato, pode-se considerar a leitura como uma das mais importantes 

tarefas que a escola tem que ensinar, mas é importante ressaltar que para isso 

o professor deve ter consciência da necessidade, além de praticar com 

eficiência o hábito da leitura. O que não pode ser, todavia uma exigência da 

profissão, haja vista as condições de trabalho dos professores e professoras. 

Ou seja, o baixo salario e falta de tempo disponível em sua jornada de trabalho 

anulam essas exigências.  

 O domínio instrumental da leitura é necessário, mas deve haver um 

facilitador desse processo, pois, a criança precisa, desde cedo ser mobilizada 

na condução dessa prática para aguçar o seu desejo. É preciso uma proposta 

que o leve à autonomia no contato com o texto como fonte de lazer e 

enriquecimento. 

A leitura é a maneira mais antiga e mais eficiente, até hoje, de adquirir 

conhecimento. E é preciso desconstruir aquela ideia de que ler é um hábito 

chato e monótono. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ler revistas, 

sites, gibis, livros de romance, entre outras leituras de entretenimento, é tão 

eficaz quanto ler um livro técnico. A diferença é que ler sobre algo técnico 

oferece conhecimento sobre aquele determinado assunto, enquanto ler sobre 

variedades estimula o raciocínio e melhora o vocabulário. É clichê, mas é fato: 

somente escreve bem quem ler bastante. 

 Kleiman (2009) coloca que a leitura possui vários objetivos, posto que 

existem diversos tipos de textos e cada um representa uma finalidade, pois os 

textos variam de acordo com a necessidade de informação que o leitor 

pretende adquirir, uma forma simples de perceber. Isso é, quando se ler um 

jornal e/ou um artigo científico pode-se aprender, porque ambos trazem ideias, 

embora diferentes para disseminar a informação. 

Ao se fazer uma leitura, há que se saber que não existe um processo 

único e fechado para compreender os textos. Ao contrário, o leitor é quem 

http://www.infoescola.com/educacao/a-importancia-da-leitura/
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define seu método, sua maneira q qual depende de propósitos. Kleiman (2009) 

coloca que especialistas afirmam que não existe uma maneira única para 

compreender os textos, mas que há vários meios de leitura, de acordo com os 

objetivos do leitor, que muitas vezes são determinados pelos tipos ou formas 

de textos. Através da leitura a pessoa pode desenvolver sua linguagem, 

conhecendo as habilidades de pronúncias corretas de palavras e desenvolver 

um bom vocabulário. 

Para Alliende e Condemarín (2005, p.20): Há ainda o fato de que a 

leitura é a grande fonte de incremento do vocabulário.  

Na vida escolar, é onde o leitor consegue aprimorar suas 
experiências com a leitura, a escola deve favorecer um 
ambiente para que o aluno aprimore suas leituras e ofereça 
diversas oportunidades de leitura com diversos suportes de 
materiais de leitura. Mesmo a pessoa já tendo dominado todas 
as funções da escola, ela continua necessitando dela, 
principalmente na parte informativa, através da leitura que se 
tem conhecimento de informações econômicas, políticas, 

esportiva, científica, diversão etc. (ALLIENDE; 
CONDEMARÍN, 2005 p.20). 

  Muitas coisas que aprendemos na escola são esquecidas com o tempo, 

pois não as praticamos. Através da leitura rotineira, os conhecimentos se 

fixariam de forma a não serem esquecidos posteriormente. Dúvidas acerca da 

ortografia e regras, que temos ao escrever, poderiam desaparecer, pelo hábito 

constante de ler.  A rigor, se praticássemos a leitura de forma habitual, talvez 

não ocorressem muita dessas dúvidas, pois a leitura torna nosso conhecimento 

mais amplo e diversificado.  

A bem da verdade, o verdadeiro papel dos professores alfabetizadores é 

de formar pessoas leitoras capazes de ler, escrever e interpretar o que lê. 

Formar leitores faz o processo de emancipação de um país, e o ato da leitura 

conduz a um processo de aprender, de conhecer, de incorporar novos 

significados e, viver com mais plenitude e autonomia. Todavia, nem de longe 

esse papel se cumpre na escola. Talvez seja por desconhecer o significado da 

leitura que as crianças deixam de se interessar pela escola e, assim desistam 

de aprender o que escola lhes ensina.  

O grande desafio da escola é se convencer da importância da leitura, 

considerando que por falta da conscientização sobre o hábito da leitura, cada 
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vez mais, os alunos apresentam sérios problemas na organização do 

pensamento, elaboração de suas ideias e, consequentemente, ficam sem 

argumentos que possa sustentar o que quer o que pensam. Falta-lhes na 

verdade o senso crítico diante da realidade e com isso, a falta de tomada de 

decisão, ou condições de fazer escolhas pessoais conscientes para ter 

esperança de um futuro melhor tanto para ele como para a sua comunidade, 

para o seu país.  

Formar leitores é formar seres críticos e conscientes de sua função social 

e do seu lugar no mundo. Daí a importância do professor alfabetizador na vida 

de cada novo aluno que chega. Tudo vai depender de como esse será 

conduzido e apresentado ao mundo das letras. 

Parece importante que a oferta da leitura esteja próxima à realidade de 

cada aluno. Isto é, os textos devem estar em sintonia com a vida cotidiana e 

com ambiente dos alunos.  Textos que suscitem neles sugestões e ações 

significativas para a sua vida. Na escolha de textos, deve-se considerar a 

diversidade cultural dos alunos para a superação das discriminações e 

trabalhar a autoestima. Tais cuidados podem significar uma forma consistente 

de reverter esse quadro tão preocupante e que é um dos mais fortes 

mecanismos de exclusão social e evasão escolar, fatores presentes, 

principalmente na periferia e que leva à marginalização pela negação do direito 

ao domínio da cultura escrita e da leitura. 

Especialmente na escola é fundamental que a prática da leitura 
seja incentivada desde a infância para efetivar a leitura, e que 
os adultos participem de forma ativa nesse processo, pois esta 
é uma fase de conhecimento e compreensão, a partir dos 
hábitos do cotidiano da leitura, é onde a criança pode 

concretizar o hábito de ler. (CARDOSO; PELOZO, 2007, 
p.7) 
 

O hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que o indivíduo 

aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso, assim ele será 

um adulto culto, dinâmico e perspicaz. Saber ler e compreender o que os 

outros dizem nos difere dos animais irracionais, pois comer, beber e dormir até 

eles sabem, é a leitura, no entanto, que proporciona a capacidade de 

interpretação. Quem é acostumado à leitura desde bebezinho se torna muito 
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mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. Isso quer dizer 

que o contato com os livros pode mudar o futuro. 

O habito da leitura amplia o vocabulário e se reflete na forma como se 

utiliza melhor as palavras na organização do raciocínio e dos argumentos 

escritos ou falados. A prática da leitura ajuda no desempenho de leitura de um 

texto, que a cada nova experiência vai ficando mais fácil ser compreendido. Por 

isso que para ser um escritor não basta o desejo e domínio de técnicas, é 

necessário treino e a melhor forma de treina é a leitura habitual. 

Ler é a forma mais eficiente de aprender. Independentemente do 

assunto, o livro sempre será a melhor maneira de entendimento sobre as 

coisas. A leitura melhora a capacidade de analisar e resolver problemas.  

 A leitura é benéfica para o cérebro por ser uma atividade que 

desenvolve a concentração, o foco seletivo e a imaginação. Também por essa 

razão, a leitura ajuda a manter o cérebro saudável e jovem. A leitura favorece 

ainda ao exercício da memória e ajuda, inclusive a prevenir doenças como o 

Alzheimer. 

Muitos livros carregam em si o poder de humanizar os  leitores. A leitura 

pode humanizar porque é capaz de aflorar os sentimentos, além de 

desenvolver a empatia. As pessoas que leem mais por hábito se tornam mais 

inteligentes e, consequentemente, tendem a ter a autoestima mais alta.  

Ler pode trazer novas perspectivas para a vida. Uma ruptura amorosa ou 

um desentendimento com alguém, ou outras dificuldades da vida cotidiana, 

sempre poderá ser atenuada com a ajuda de uma boa leitura.  

Não raro se escuta que leitores ávidos costumam ter um nível de estresse 

inferior a pessoas que não leem. Ouvimos que os livros são formas eficazes de 

fuga da realidade e diminuir, e portanto diminuem o estresse da vida moderna. 

 Pessoas que leem mais votam melhor e possuem ideias mais críticas. 

Ou seja, a leitura pode transformar o individuo que ver o mundo pela ótica do 

senso comum em uma pessoa esclarecida. A leitura é necessária para a 

construção da cidadania, para a formação de homens livres, aptos a refletir e, 

participar das mudanças sociais que transformam a humanidade. 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/08/26/1044810/4-maneiras-simples-superar-problemas-em-sua-carreira.html
http://noticias.universia.com.br/atualidade/noticia/2013/04/05/1015163/como-treinar-seu-cerebro-ser-mais-inteligente.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/09/04/1047172/5-maneiras-ler-mais-livros-e-tornar-mais-inteligente.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/09/04/1047172/5-maneiras-ler-mais-livros-e-tornar-mais-inteligente.html
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 Livro é também uma forma barata e proveitosa de entretenimento. Ir à 

biblioteca, inclusive, é de graça. Além do mais, livros demoram mais tempo 

para serem terminados e a história fica guardada na memória por muito tempo. 

A leitura é uma atividade que faz parte da vida dos cidadãos, mesmo 

que ela seja realizada de forma diferente, ela contribui para a 

formação intelectual e pessoal das pessoas. Ler é fundamental, é 

através da leitura que podemos ter acesso ao conhecimento, de 

estar familiarizado com as informações que aparecem na vida social 

e cultural, é por meio dela que podemos fazer reflexões do nosso 

aprendizado (CAGLIARI, 2005, p. 176).  

 As reflexões sobre a leitura reforçam a compreensão de que o professor 

alfabetizador, porque o responsável pela formação no início do processo de 

ensino aprendizagem tem em suas mãos a possibilidade determinar a 

formação do leitor. Para tanto, é necessário lançar mão de mecanismos de 

ação que torne a leitura uma atividade capaz de produzir prazer e estimular a 

imaginação criadora, que cause, por conseguinte, transformação no aluno.  
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CAPÍTULO II - BIBLIOTECA ESCOLAR E FORMAÇÃO DE LEITORES 

É na primeira infância que se formam os futuros leitores. Acreditando 

nesta premissa, justifica-se a importância de se denvolver na criança desde o 

início da sua vida, no mágico mundo da leitura. Mundo este que despertará sua 

imaginação, sua criatividade, seu conhecimento, sua vontade de ler e conhecer 

o novo, isto é, buscar o conhecimento. 

A biblioteca escolar tem papel fundamental para a realização da 

formação do leitor, pois é nela que se pressupõe a existência do ambiente 

apropriado e estimulador para o incentivo da leitura. Ao mandar as crianças 

para a escola, espera-se uma interação apropriada com este o ambiente da 

biblioteca no processo de desenvolvimento da criança. Pela natureza da função 

da biblioteca, imagina-se nela encontrar formas de mostrar às crianças 

ferramentas de conhecimento que as acompanhará por toda a sua vida.  

   Assim sendo, a biblioteca escolar deveria ser melhor apresentada à 

comunidade escolar, em especial nas escolas para as classes trabalhadoras de 

baixa renda, afinal, as expectativas da sociedade com a biblioteca, extrapolam, 

inclusive as questões da leitura e formação do leitor. Segundo a literatura 

especializada sobre o tema,  

em se tratando das funções da biblioteca escolar, pode-se 
caracterizar como sendo uma função primeira o fator social, onde a 
comunidade participa do processo de alfabetização e da promoção 
do gosto pela leitura; o fator cultural, onde a sociedade transmite 
suas experiências através dos indivíduos; e o fator educacional, que 
se dá na seleção e produção dos materiais educativos, no 
embasamento teórico dos programas de estudo dos profissionais, na 
promoção do desenvolvimento integral do aluno e, também, quando 
conduz o corpo docente e discente no fazer uso da coleção existente 
como forma de contribuição no processo ensino/aprendizagem”. 
(PECEGUEIRO, 1998). 

Quanto ao objetivo literário, a biblioteca escolar tem ainda como objetivos 

desenvolver habilidades artísticas, incentivar a leitura, proporcionar o prazer de 

ler, estimular a criatividade, dar apoio ao estudo e à pesquisa e usar os 

recursos disponíveis para a obtenção da informação/conhecimento. 

Com alguns anos atuando dentro de uma biblioteca, aprendi que o 

objetivo da biblioteca escolar que é ampliar o conhecimento da comunidade 

escolar. A biblioteca, por ser uma fonte cultural deve oferecer aos professores 
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o material necessário à implementação de seus trabalhos e ao enriquecimento 

de seus currículos escolares; deve também proporcionar aos professores e 

alunos condições de constante atualização de conhecimentos, em todas as 

áreas do saber. Outra atribuição de uma biblioteca é colocar à disposição dos 

alunos um ambiente que favoreça a formação e desenvolvimento de hábito de 

leitura e pesquisa. É papel da biblioteca escolar colaborar no processo 

educativo, oferecendo modalidades de recursos, quanto à complementação do 

ensino-aprendizado, dentro dos princípios exigidos pela moderna pedagogia. 

Em tempos de internet, cabe a integração com outras bibliotecas, 

proporcionando: intercâmbio cultural, recreativo e de informações. É tarefa 

pertinente à escola conscientizar os alunos de que a biblioteca é uma fonte 

segura e atualizada de informações; estimular nos alunos o hábito de 

frequência a outras bibliotecas em busca de informação e/ou lazer.   

A função da biblioteca, portanto vai além do compromisso de facilitar o 

ensino, fornecendo o material bibliográfico adequado, tanto para o uso dos 

professores, como para o uso dos alunos, desenvolvendo nestes o gosto pela 

boa leitura.  

A realidade das bibliotecas escolares  

 Apesar da importância que a biblioteca escolar possui para o 

desenvolvimento do intelecto do aluno, as bibliotecas escolares apresentam 

uma realidade bem distante do ideal, principalmente as bibliotecas escolares 

públicas onde a situação é mais alarmante e as condições de uso estão longe 

da literatura que relata a sua estrutura e funcionamento.  

 Existem escolas que possuem um espaço destinado para as bibliotecas, 

mas pela falta de investimento, de recursos e de profissionais da área, a 

biblioteca escolar não passa de um simples local abandonado sendo utilizado 

para outros fins. Como afirma Silva (2003): de fato, quando existem nas 

escolas espaços denominados bibliotecas, estes não passam, na maioria dos 

casos, de verdadeiros depósitos de livros ou, o que é pior, de objetos de 

natureza variada, que não estão sendo empregados no momento, seja por 

estarem danificados, seja por terem perdido na sua utilidade. 

 Ao visitar escolas, percebemos que muitas bibliotecas são substituídas 

por cantinhos ou espaços da leitura, as bibliotecas perderam seu espaço e 
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verdadeira importância dos prédios escolares hoje em dia. Às vezes, a 

biblioteca é um armário trancado, situado numa sala de aula, aos quais os 

alunos só tem acesso se algum professor se dispõe a abri-lo, quando a chave é 

localizada.  

 De um modo geral as escolas com bibliotecas põem salas ou espaços 

mal adaptados, mal pintados e mal iluminados, não possuem nada de atrativos, 

além das prateleiras com difícil visualização e pouco acervo.  

 
Uma realidade muito comum nas bibliotecas escolares é a 
composição dos acervos, muitos dos livros que se encontram a 
disposição, estão desatualizados, outros mostram uma realidade 
distante conhecida pelos alunos, o acervo é pobre em livros de 
literatura juvenil, e os poucos livros que existem às vezes são livros 
de clássicos da literatura internacional, esses livros são importantes, 
mas devem ter aspectos do ambiente onde vivem as crianças, não 
apenas livros que contemplam a cultura e os costumes de outros 
países. Grande parte do acervo encontra-se inadequado as 
necessidades informacionais dos alunos, revelando o precário 

sistema educacional. (TOSETTO e MARTUCCI, 2001.) 
 
Muitas bibliotecas escolares apresentam um acervo pobre em termos 
de suportes, geralmente os materiais de leitura só se encontram no 
formato impresso e geralmente não existem ouros materiais que 

auxiliam nas atividades de leitura. (Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa 2000, p. 92)  
 

 Os recursos humanos que atuam nas bibliotecas escolares, não 

contribuem muito para desenvolver os objetivos da biblioteca. Muitos não têm 

uma preparação ou formação para atuar em locais onde se devem realizar 

atividades que interagem com os alunos junto com os livros e atividades 

recreativas para estimular o hábito de ler. 

 Devido à falta de um profissional qualificado para administrar a biblioteca 

escolar, a realidade encontrada é de um professor que se encontra em fase de 

aposentadoria, ou por questões de saúde, foi remanejado da sala de aula para 

cuidar da biblioteca. Isso transmite uma imagem negativa porque revela o 

descompromisso com a função da biblioteca e, além do mais atesta a falta de 

importância do especialista na função. Além disso, revela falta de respeito pela 

formação desse profissional que está atuando num ambiente que não faz parte 

da sua área de habilitação.  

Do ponto de vista do profissional que opera as bibliotecas, a 
inexistência quase total de bibliotecários com formação é um 
dos grandes problemas. Essa questão se torna ainda mais 
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grave com a ausência de concursos para o cargo, que em 
muitas redes sequer existe. A figura mais comum nesse 
espaço é a de professores readaptados, ou seja, desviados de 

função por problemas de saúde. (BERENBLUM, 2009, p.21). 
 

 Silva (2003) afirma que professores por motivo de doenças ou velhice 

são deslocado para a biblioteca da escola, pois este é o melhor lugar para 

repouso e tranquilidade, até que chegue a hora de se aposentar da escola. 

Ora, considerar que a biblioteca é um lugar para abrigar o professor fora das 

funções docentes, porque ali ele descansa é desconhecer e desqualificar a 

função da biblioteca. E o mais grave que isso é recorrente. 

 Para Leahy (2006, p. 18):  

[…] é notório o despreparo dos profissionais que atuam na biblioteca 
escolar, quase sempre professor em final de carreira, ou afastado de 
sala de aula por motivos variados; são profissionais nem sempre com 
formação a fim com a educação pela palavra (Letras, Ciência da 
Informação, comunicação etc.), que saibam atrair e manter leitores; A 
biblioteca escolar deveria ser o primeiro local onde as crianças teriam 
um contato agradável com os livros, isso iniciando desde cedo, ainda 
na fase de alfabetização, mas essa não é uma realidade comum, 
geralmente são locais muitos frios e sombrios para as crianças, onde 
elas são impostas a manter um bom comportamento, devem estar 
sempre em silêncio e não desorganizar o acervo, esses são uns dos 
problemas que dificultam os caminhos para leitura de forma natural.  

 
 As crianças quando frequentam a biblioteca e se deparam com aquele 

professor que apresenta uma postura tradicional de obediência de regras, 

ficam constrangidos de utilizar os livros para ler, apresentam certo receio e se 

afastam de vez da biblioteca e, quiçá dos livros. Essa é uma realidade comum, 

lamentavelmente.  No imaginário das crianças, a biblioteca é mais associada a 

um espaço de castigo do que prazer, pois a imagem que sempre temos do 

profissional que atua numa biblioteca escolar é de uma senhora idosa, com um 

óculo na ponta do nariz, com uma expressão no rosto de rigidez e que fica 

constantemente solicitando silêncio para todos. 

 Segundo Silva (2003, p. 58). As normas e proibições (principalmente de 

ficar em silêncio) inibem a presença dos alunos, claro que não é certo 

desobedecer a certas normas de comportamento, mas para o público infantil 

não é fácil colocar para eles de início essas regras e proibições, pois as 

crianças possuem muita energia para se divertir e a biblioteca escolar também 

deve ser vista assim. 
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 Para Bastos, Pacífico e Romão (2011, p. 623):  

[…] Entendemos a necessidade do silêncio dentro da 
biblioteca, não apenas a escola, mas na maioria das bibliotecas 
que conhecemos, vem se configurando como um problema 
para integração e aproximação dos leitores alunos com a 
unidade de informação, posto que acreditamos que a 
imposição do silêncio atrapalha muito a relação do sujeito-leitor 
com a informação, com livros e a pesquisa. 

 
 Algumas escolas quando possuem uma biblioteca escolar com um bom 

acervo, guardam os livros como se fossem verdadeiros tesouros, nos quais 

jamais devem ser tocados e alguns livros ainda são guardados em armários 

com chave.  De nada adianta ter um excelente acervo e não poder ser 

utilizado, isso é um desperdício de recursos e um grande desprezo para com 

os alunos, e assim as bibliotecas escolares não conseguem realizar sua maior 

função que é de democratizar a leitura. Desse modo, à biblioteca é vista como 

um museu, como afirma Cagliari (2005) alguns diretores transformam as 

bibliotecas em museus que os alunos vão visitar uma vez por ano, quando, ao 

contrário, a biblioteca de uma escola tem que ser o mais dinâmica possível, 

pois é de fato um complemento necessário, indispensável à formação dos 

alunos, tanto quanto as aulas e os professores.  

 Algo que marca muito a biblioteca na escola é a falta de um horário 

disponível para os alunos frequentem a biblioteca, enquanto espaço de leitura. 

Geralmente na escola o único horário que as crianças têm é o recreio, que é 

destinado para os lanches e brincadeiras. Muito raramente há projetos que, 

durante o tempo horário letivo, oferecem atividades de leitura ou similares, o 

que seria extremamente interessante para a formação de leitores. 

 Uns dos grandes obstáculos que dificultam a presença dos alunos na 

biblioteca é o uso das fotocópias tiradas de livros. Como sabemos, os alunos 

são orientados a fazer cópias reprográficas para ler, em vez de ir à biblioteca 

fazer sua pesquisa e estudar. Assim como coloca Silva (2003, p. 58) “[...] a 

proliferação das apostilas e das cópias reprográficas - popularizadas “Xerox” - 

muitas vezes dispensam a visita à biblioteca salvo se nela existir alguma 

máquina copiadora”. 

Sobre as condições ideais para uma biblioteca escolar  
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 O ideal de cada escola é que tenham um local próprio para 

armazenarem os livros e que tenham suportes impressos que fazem com que 

os alunos tenham experiências da leitura em um espaço privilegiado como a 

biblioteca. Ter uma biblioteca bem organizada, construída e reformada para 

acolher livros e leitores é o primeiro estímulo para a leitura e a formação de um 

bom leitor. 

 Através de experiências de quase dois anos em biblioteca escolar, 

trabalhos de campo em bibliotecas escolares, visitas por lazer, aprendi que 

para ter uma boa biblioteca escolar é importante ter um bom espaço e uma boa 

estrutura mobiliária. Foi essa experiência que despertou a curiosidade para 

aprender mais sobre esse importante ambiente de formação. Conhecer as 

regras e modo de organização de uma biblioteca é mito importante para quem 

se interessa por livros. 

É importante que uma biblioteca seja seca e arejada, para evitar 

danificação das obras, que seja bem iluminada, pois paredes e tetos claros 

facilitam a difusão da luz. Sempre que possível, manter portas e janelas 

abertas, para o ar desse ambiente circular. Utilizar a iluminação natural, desde 

que os raios solares não atinjam os livros diretamente. As estantes devem ficar 

longe de portas e janelas, para evitar chuva, sol, vento, elas devem ser abertas 

– vazadas, para garantir a ventilação, devem ficar a pelo menos, 30 

centímetros do chão, para evitar umidade, garantir a ventilação e facilitar e 

limpeza do piso. É importante que a altura das prateleiras destinadas aos livros 

infantis sejam proporcional à altura dos alunos, facilitando o acesso. Se 

possível, manter as estantes longe das paredes, para evitar mofo e umidade.  

A organização do espaço para a leitura é importante para que os leitores 

sintam-se acolhidos.  O espaço para os leitores de diferentes idades precisam 

de cadeiras e mesas para estudos individuais, mesas redondas para estudos 

em grupo e também para aqueles que só querem apreciar um bom livro. 

 A composição e a organização do acervo devem ser diversificadas para 

diferentes idades e diversos gêneros textuais.  

Na biblioteca escolar é necessário que sejam colocados à 
disposição dos alunos textos dos mais variados gêneros, 
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respeitados os seus portadores: livros, revistas (infantis, em 
quadrinhos, de palavras cruzadas e outros jogos) almanaques, 
revistas de literatura de cordel, textos gravados em áudio e em 
vídeo, entre outros. Além dos materiais impressos que se pode 
adquirir no mercado, também aqueles que são produzidos 
pelos alunos__ produtos dos mais variados projetos de 
estudo__ podem compor o acervo da biblioteca escolar: 
coletâneas, de contos, trava língua, piadas, brincadeiras e 
jogos infantis, livros de narrativos ficcionais, dossiês sobre 
assuntos específico, diário de viagens, revistas, jornais etc. 
(MACEDO, 2005).  

 
 Quanto maior diversidade de títulos disponíveis no acervo, maior a 

ampliação do universo de referência do leitor. 

Biblioteca escolar: quem é o bibliotecário? 

 

 O bibliotecário é visto como um elemento que executa tarefas 

meramente técnicas e a sua formação pedagógica, cultural e social é deixada 

de lado.  

Bibliotecários recebem alunos sem orientação para os 
trabalhos de pesquisa e se revoltam com o que costumam 
chamar “de falta de orientação dos professores”, que, por sua 
vez, alienam completamente a biblioteca do contexto 
educação, como se o bibliotecário não fizesse parte do trabalho 

educativo. (GARCIA, 1989, p.13) 
 

 É necessário que haja entrosamento entre professores, bibliotecários e/ 

ou responsáveis para que se realize um trabalho de cooperação e participação, 

visando à melhoria do processo-ensino-aprendizagem. 

 Além de ser insignificante o número de bibliotecários efetivos existentes 

na Rede Oficial do Estado, nas escolas que não há profissionais qualificados, o 

professor adido ou readaptado pode responder pela biblioteca, ou na ausência 

desses elementos, outros funcionários podem prestar atendimento aos 

usuários, desde que tenham o mínimo de condições para realizar o trabalho 

que lhe foi atribuído.  

 Aprender as funções próprias do atendimento numa biblioteca não é 

difícil e aconteceu comigo, ao passar mais de dois anos estagiando na 

biblioteca escolar na Biblioteca Municipal de Angra dos Reis. Ao longo dessa 

experiência aprendi, a desempenhar todo trabalho; sobre o a funcionamento, 

estrutura, e funções de cada indivíduo que contribui para uma biblioteca ser 
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bem estruturada e, por conseguinte rica, e capaz de gerar um ambiente 

influenciador ao hábito da leitura.   

 No caso da escola, infelizmente, a biblioteca vem se transformando em 

um enfeite, tendo como responsável uma pessoa sem nenhuma sensibilidade 

para com a promoção da leitura, sem qualificação para esta função. 

Segundo Silva (1989). O profissional que atuar nesse espaço deve 

gostar de ler. Convém mais do que isso, precisa ter uma paixão pessoal pela 

literatura, além de ter bom senso na organização e disposição dos livros dentro 

do espaço da biblioteca, de modo que o acesso seja facilitado ou 

“descomplicado”. 

É importante ter em mente que a promoção e a orientação da leitura, em 

qualquer contexto, é motivada através do exemplo e do depoimento de práticas 

vivenciadas. A socialização do valor da leitura é impossível de ser realizada por 

alguém que não goste de ler. O responsável pela biblioteca precisa dispor 

livros para os estudantes e propor literatura, sugerindo obras. Ao interagir de 

forma motivacional, o profissional vai abrindo novos campos de interesses para 

os leitores e isso só ocorre com o responsável que possui um amplo repertório 

de leituras realizadas. 

Na biblioteca escolar da escola Frei Fernando Geurts, conseguíamos 

fazer um trabalho bem organizado e lucrativos para ambos, professor, escola, 

aluno e funcionários. Como estagiária há alguns anos e responsável pela 

biblioteca, apurei o gosto ainda mais pela leitura e livros. Isso contribuiu muito 

há minha formação como cidadã leitora e foi através dessa experiência, que 

escolhi esse tema tão importante para ser estudado profundamente para meu 

TCC. 

Com o gosto por livros e leitura a biblioteca surgiu como principal 

influenciador para mim, assim pude ter um contato maior com os livros e 

descobrir um mundo mais amplo por gostos literários. 
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CAPÍTULO III: REFLEXÕES SOBRE LITERATURA INFANTIL 

 Para adquirir o hábito da leitura, é necessário despertar nas crianças o 

gosto de praticar essa atividade. Ler é algo aparentemente trabalhoso até 

tornar-se um prazer. Portanto, é buscando despertar essa sensação prazerosa, 

que se recorre à literatura infantil, ela apresenta o mundo a partir de uma 

perspectiva lúdico-estética, tendo maior afinidade com o leitor infantil, pois ela 

tem a capacidade de envolver o leitor por inteiro, apelando para suas emoções, 

fantasias e intelecto. 

 Ler é uma forma de ver o mundo, mas essa leitura ultrapassa os limites 

da visão física para se inscrever na ótica da fantasia. Com a lente da 

imaginação, o leitor viaja pelo mundo da leitura com direito à leitura de mundo. 

Neste sentido, quanto mais cedo à criança tiver contato com os livros e 

perceber o prazer que a leitura produz, maior será a probabilidade dessa 

criança tornar-se um adulto leitor. 

 Segundo Coelho (2000) ao seguir o percurso histórico das histórias 

infantis, deparamo-nos com o fato de que, em suas origens elas surgiram 

destinadas ao público adulto, e com o passar do tempo, transformou-se em 

literatura para os pequenos. 

 Dessa forma, a autora deixa transparecer que a literatura infantil nasceu 

da adaptação da literatura adulta, não contendo uma preocupação específica 

com as necessidades das crianças. Ao seu ver, essa literatura surgiu no meio 

popular com intenção de transmitir valores ou padrões a serem respeitados.  

Todavia vale lembrar que, atualmente não tem só esses objetivos, também é 

usada para proporcionar uma nova versão da realidade, diversão e lazer. 

A literatura infantil é uma combinação histórica entre o locutor ou um 
escritor-adulto e um destinatário-criança que, por definição, ao longo 
do período considerado, não dispõe senão de modo parcial da 
experiência do real e das estruturas linguísticas, intelectuais, afetivas 

e outras que caracterizam a idade adulta. (COELHO, 2000, p.30)   
 

 A autora argumenta que o livro infantil é entendido como uma 

mensagem do autor-adulto e um leitor-criança, onde o ato de ler se transforma 

em um ato de aprendizagem. E por expressar sentimentos humanos teve 

grande aceitação no meio social, e até hoje vem encantando e emocionando 

pessoas. 
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As histórias infantis só apareceram em registros históricos como 

“Literatura Infantil” a partir do século XVII, pois antes disso não existia a 

chamada infância, adultos e crianças eram tratados como iguais. . 

 Atualmente, cresce no país a preocupação com a formação de leitores, e 

encontrou-se na literatura infantil um grande aliado nesse processo, pois esta 

auxilia no desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança. 

 A maior parte das crianças que frequentam a escola interage com textos 

escritos de forma mecânica e artificial, apenas lendo por ler, sem se envolver 

nas histórias. Para muitas delas o primeiro contato efetivo com um texto escrito 

se dá através do livro didático 

 De acordo com Souza (2009) em países como o Canadá e Estados 

Unidos, por exemplo, muitas escolas já aboliram definitivamente os livros 

didáticos e utilizam os de literatura para ensinar os mais diferentes conteúdos, 

mas principalmente utilizam os textos literários para ensinar alunos a ler. 

Dessa forma, a autora deixa claro o potencial da literatura em auxiliar o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança, podendo e devendo ser usadas 

nas escolas, não só com o intuito pedagógico, mas também na formação de 

leitores. 

 Para Abromovich (1997) é importante que durante a formação da criança 

ela possa ouvir muitas histórias. Esse contato poderá desenvolver na criança o 

gosto pela leitura, cabe destacar ainda que, não existe um caminho único ou 

uma receita para se formar um leitor. O que existe são dicas para estimular 

esse processo até que  torne-se um hábito. Para isso acredita-se que recorrer 

à literatura infantil, é essencial para que de uma forma encantadora consiga 

mostrar aos alunos como pode ser bom e agradável o ato da leitura.  

 Gregorin ressalta ainda: 

Acredito que poderemos realmente levar muitas crianças a ampliar e 
educar seus olhares para a literatura, e para a arte, a se 
transformarem em leitores plurais, e consequentemente em cidadãos 

mais preparados para a vida em sociedade. (GREGORIN, 2009, 
p.137) 
 

 A autora afirma que confia no poder de transformar o individuo que 

a literatura tem, e que através dela pode levar muitas crianças a adquirirem o 

hábito da leitura e tornarem-se cidadãos mais preparados para a vida. 

 A criança na educação infantil, conforme Martins (1994) faz uma leitura 
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sensorial (visão, tato, audição, olfato e paladar), que pode ocorrer desde muito 

cedo e continuar por toda a vida, não é uma leitura elaborada, mas é uma 

forma de atender as exigências que o mundo nos impõe, pois é a partir dos 

sentidos, que não exige o conhecimento das letras. 

Essa leitura, por meio dos sentidos, revela um prazer singular, que difere 

do adulto, segundo Martins (1994, p.42), porque está “relacionado com a sua 

disponibilidade (maior que a do adulto) e curiosidade (mais espontaneamente 

expressa)”, isso porque a criança tem maior facilidade que o adulto para se 

entregar a um livro, não tem vergonha de expor o que sente, vê necessidade 

de “matar” sua curiosidade, explorar cada página à procura de um novo mundo 

que lhe apresente fantasias, emoções, magia.  

Ao abrir as páginas coloridas de um livro, as cores despertam, na 

criança, o encantamento e, portanto, levam ao desejo de desvendar seus 

mistérios. A leitura, nesse caso, ocorre por meio dos sentidos, pois o livro, 

antes da leitura é um objeto, possui textura, cor, forma, cheiro em que a criança 

descobre muitas vezes algo que para ela ainda é inacessível. E, assim há um 

aumento da capacidade de comunicação com o mundo. 

 Num processo mais natural que projetado, literatura e escola foram se 

conectando. Por causa dessa relação, a escola está sendo entendida 

atualmente como o grande espaço de iniciação à vida. Daí a preocupação com 

a literatura infantil para as novas gerações, pois nesse período também deve-

se iniciar o processo de incentivo a leitura. 

 Se, na escola, a literatura for apresentada de forma interessante, é 

possível que o contato com os livros, a partir da infância, possa então fazer 

parte dos hábitos dos alunos, não apenas no ambiente escolar, mas também 

em casa, não como algo obrigatório, mas sim prazeroso. 

O livro torna-se para a criança uma fonte de prazer, um objeto 
especial de emoções, curiosidades, descobertas tornando-se motivo 
maior para a alfabetização, onde se concretiza o ato de ler 
(VALDEZ; COSTA; 2007 e MARTINS, 1994). 
 

 Para o desenvolvimento da imaginação da criança, como dizem Val; 

Costa (2007), é essencial que ela possa viver a fantasia, a magia, o 

encantamento. Nesse sentido, podemos entender que a criança será assistida 



 
 

35 

em todos os seus direitos, incluindo o de escutar e viver histórias apropriadas 

para sua idade. 

 Ouvir histórias infantis faz com que a criança sinta prazer, emoção, 

aprenda a lidar com seus conflitos a partir do mundo que lhe é apresentado 

pelas histórias, “esclarecer melhor as próprias dificuldades ou encontrar um 

caminho para a resolução delas (...)” (ABRAMOVICH, 1993, p.17). 

 Ler histórias para a criança, como diz Abramovich (1993), é sempre 

importante porque resulta prazeroso. Deve-se, para tanto, escolher a ocasião e 

o momento mais ideal. Pode ser em um momento de aconchego, durante o dia 

em um passeio ou antes de dormir, é sempre uma alegria. Para a criança é 

sorrir, é viver as aventuras com os personagens, possibilitar que a imaginação 

se solte e torne esse momento de ouvir histórias divertido. Literatura para a 

infância, serve para desenvolver na criança a vontade de escutar mais, além de 

possibilitar o envolvimento da criança com a pessoa amada que lhe 

proporciona um momento rico de descobertas e emoções. “O ato de contar 

histórias consolida os laços afetivos de companheirismo e de amizade entre as 

crianças, entre professores e alunos e pais e filhos” (BARREIROS, s/d, p.2). 

 O contar histórias existe desde os tempos mais remotos; sempre alguém 

tem algo para contar, para lembrar, pois os homens têm a necessidade de se 

comunicar. Assim as mais diversas histórias sempre estiveram presentes nas 

sociedades (MARTINELLI, 2008). 

O ato de contar histórias não deve ser limitado apenas ao professor. 
A instituição escolar tem o papel de ampliar o acesso de livros à 
criança, mas os pais também devem ter o hábito de contar histórias a 
seus filhos, “num momento de aconchego, à noite, antes de dormir, a 
criança se preparando para um sono gostoso e reparador, e para um 
sonho rico, embalado por uma voz amada” (ABRAMOVICH, 1993 
p.17). 

  

 A família deve estar presente nesse momento fantástico que a criança 

vive a partir do instante em que ela escuta o “Era uma vez...”. A criança pode 

compreender o real a partir do conto de fadas. 

A criança é inocente e tem a facilidade de penetrar na história, 
vivendo o papel do personagem como se fosse ela mesma, 
muitas vezes lidando com problemas que ela vive realmente, 
em outras descobrindo as diferentes relações existentes. A 
literatura oferece elementos para a criança compreender e 
sentir importantes emoções como, raiva, tristeza, medo, 
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irritação, alegria, a partir da imaginação (VALDEZ e COSTA, 
2007; ABRAMOVICH, 1993, p.21). 
 

 O intuito de contar história, seja na escola ou fora dela, deve ser o de 

promover o encontro de pessoas, crianças, pais e professores, compreendendo 

desta forma as diferentes relações que se estabelecem no mundo. Nesse 

sentido, a utilização da história não deve ser apenas com o intuito de que as 

crianças aprendam as boas maneiras ou para que se acalmem, mas 

proporcionar momentos em que a imaginação e a criatividade possam ser 

estimuladas, incentivando a leitura, permitindo que a criança faça uso do livro, 

manuseando-o. Crianças em contato com livros tendem a ser adultos leitores, e 

a interação que estabelecem com o adulto é essencial. 

 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para 
ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 
descoberta e de compreensão do mundo. (ABRAMOVICH, 1993 
p.16). 

 

 Toda criança deve ter contato com a literatura infantil, mesmo que não 

esteja alfabetizada, para que, assim possa criar expectativas em relação à 

leitura e sentir a curiosidade de conhecer diferentes tipos de livros e leituras. É 

necessário que a escola possa fazer o papel de tornar o livro uma constante na 

vida das crianças de deve pensar em formas prazerosas de promover esse 

contato, para que elas possam cada vez mais desenvolver a criatividade e a 

imaginação (MARTINELLI, 2008). 

 

 Como afirmam Craidy e Kaecher (2001): 
 
[...] somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham uma 
relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas, desde 
muito cedo, um contato frequente e agradável com o objeto livro e 
com o ato de ouvir e contar histórias, em primeiro lugar e, após, com 
o conteúdo desse objeto, a história propriamente dita – com seus 
textos e ilustrações (CRAIDY e KAECHER, 2001, p. 82). 
 

 Concordamos com Abramovich (1993), ao afirmar que as histórias 

infantis possibilitam que a criança, na escola, possa descobrir sua identidade, 

resolver conflitos emocionais próprios, desenvolver seu caráter incorporando 

valores sociais e morais, envolvendo a magia com o concreto, com o que ela 

vive em seu cotidiano. 
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 A escola deve reconhecer na literatura infantil um meio de propiciar aos 

alunos momentos em que possam enriquecer a imaginação, criar fantasias, 

sonhos, emocionarem-se com o mundo a sua volta. Ressaltamos que os 

professores precisam despertar nas crianças o desejo pela leitura e de uma 

forma que elas possam perceber que o conhecimento científico pode estar 

atrelado à leitura prazerosa. O texto literário deve ser aproveitado e antes de 

tudo, bem escolhido. 

E para que isso ocorra, é bom que quem esteja contando crie todo 

uma clima de envolvimento, de encanto...Que saiba dar as pausas, 

criar os intervalos, respeitar o tempo para o imaginário de cada 

criança construir seu cenário, visualizar seus monstros, criar seus 

dragões, adentrar pela casa, vestir a princesa, pensar na cara do 

padre, sentir o galope do cavalo, imaginar o tamanho do bandido e 

outras coisas mais...  (ABRAMOVICH, 1993 p.21). 

 

É necessário também fazer com que as crianças soltem a 

imaginação deixando em aberto alguns detalhes da história para que 

cada uma possa construir seus personagens ou os lugares, 

interpretando de diferentes maneiras a mesma história. Pode-se 

ainda utilizar diversos tons de voz ou movimentos com o corpo 

durante a contação, para que a criança possa compreender por esse 

meio os diferentes acontecimentos que há na história, a tristeza do 

personagem, a alegria, chorar ou gargalhar se for necessário, falar 

baixo se está com medo ou se há um segredo. Quem conta, mais do 

que qualquer outro, deve estar envolvido e apaixonado pela história. 

Dessa forma estará possibilitando que a criança desenvolva sua 

imaginação (BARREIROS, s/d; ABRAMOVICH, 1993; VALDEZ e 

COSTA, 2007). 

 A contação de histórias proporciona um aconchego à criança, e ela 

tende a se adaptar melhor aos ambientes ao mesmo tempo em que sua 

imaginação está sendo desenvolvida e aguçada, além da observação, 

memória, reflexão e linguagem. 

 
A leitura de diferentes tipos de histórias proporciona o conhecimento 
de novos lugares, linguagens, a existência de diferentes povos, 
costumes e culturas e uma maior diversidade no vocabulário. O leitor 
pode viajar pelo mundo inteiro, sujeitar-se a grandes perigos, lutar 
em batalhas com gigantes, ser um rei ou mesmo um palhaço de 
circo, isso tudo sem sair de sua sala de aula ou de sua cama em 
casa. A leitura nos proporciona uma viagem a lugares inimagináveis, 
onde “a magia nos carrega no colo” e faz com que possamos viver 
momentos maravilhosos, que sem dúvida serão levados por uma 
vida inteira (ABRAMOVICH, 1993; VALDEZ e COSTA, 2007). 
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 A partir das opiniões e pontos de vista de diferentes autores chegamos à 

certeza de que não existe uma regra que diz quando e como devemos contar 

uma história, pois ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer 

lugar, quando nós acharmos que é necessário ou que seja a hora de ser 

contada. Sendo assim, os instrumentos para essa contação também não 

precisam ser os mais caros e famosos. Não é necessário recursos sofisticados, 

podemos nos divertir e divertir quem nos ouve, inclusive com  simples bolinhas 

de algodão em nossa mão, pois é a imaginação que faz com que tais bolinhas 

se transformem em lobo mau e ovelhinhas; é a imaginação de cada um que faz 

a história acontecer e ser a melhor história de todas. 

 As obras literárias apresentam um significado educativo, ou seja, 

pedagógico e político, não são somente um meio de transmissão de valores. 

Precisam ser interessantes e de fácil entendimento para estimular a criança, 

contendo linguagem simples, apresentando um fato ou uma história de maneira 

clara.  

 Para Parreiras: 

A literatura nos afeta, nos tira do lugar onde estávamos. E no caso 
da literatura infantil, essa propriedade se torna ainda mais relevante. 
A literatura não tem que ensinar nem dar lição de moral. Não tem 
que deixar clara a história ou os versos nem ser datada (livros para 
criança de 7 ou 9 anos), a literatura não é linear, nem objetiva, nem 
tem data de vencimento; ela vai além do plano racional, está mais 
próxima do plano dos afetos, da subjetividade. Aquilo que fala dos 

nossos sentimentos, sensação e sonhos. (PARREIRAS, 2009, 
p.24) 
 

 A literatura infantil veio sendo remodelada com o passar do tempo, isto 

é, as histórias deixaram para trás o plano inteiramente moralistas dos contos 

de fada e atualmente é vista como se estivesse  ligada aos sentimentos, sem 

conter um compromisso com o racional 

Baldi (2009, p.09) compreende que “(...) qualquer outra forma de arte, é 

capaz de nos tornar pessoas melhores, não só intelectual, mas 

emocionalmente, porque desperta o que de melhor existe em nós”. A autora 

afirma que a literatura infantil é como uma forma de arte que está diretamente 

ligada aos sentimentos humanos e por isso tem a capacidade de transformar 

as pessoas.  



 
 

39 

De acordo com a literatura, a infância é o melhor momento para iniciar o 

processo de estímulo à leitura, nesse período é importante motivar as crianças 

desde cedo a criar o hábito de ler por prazer. E utilizar como caminho a 

literatura infantil, é fundamental devido a sua capacidade de envolver o leitor 

por inteiro, apelando para suas emoções e fantasias. 

Ao tomar contato com qualquer obra chamada de literatura infantil, 
antes de qualquer coisa, deve-se tomá-la como um texto portador de 
uma linguagem específica e cujo objeto é expressar experiências 
humanas e, em razão disso, não pode ser definida com exatidão. 
(GREGORIN, 2009, p.44) 
 

 Isso deixa claro que há uma profunda discórdia entre os teóricos no que 

diz respeito à conceituação da literatura infantil, sem intenção de fechar o 

assunto, pois por expressar experiências humanas não pode ser  definido com 

exatidão.  

 Segundo Coelho. 

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: 
Fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem e a 
vida através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o 
imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível realização. 
(COELHO, 2000, p.27) 
 

 Essa afirmação coloca a literatura como a mais importante das artes, 

uma vez que a sua matéria é a palavra, é a expressão da arte e da alma do 

povo. A literatura infantil é considerada como arte por ter a capacidade de 

transformar a realidade de uma forma mágica e encantadora. E pode ser usada 

como um valioso recurso para o estimulo à leitura prazerosa.  

 A literatura infantil, utilizada de modo adequado, é um instrumento de 

suma importância na construção do conhecimento do educando. Ela faz com 

que ele desperte para o mundo da literatura não só como um ato de 

aprendizagem significativa, mas também como uma atividade prazerosa.  

Não se deve esquecer que a sala de aula é um espaço para a 
construção de bons leitores, que valorizem a leitura pelo 
simples prazer de viajar pelas histórias. Dessa perspectiva a 
interpretação de uma obra literária faz-se no conhecimento do 
significado que cada linguagem busca dar às realidades 
mostradas, por meio da montagem e da remontagem, da 
construção de um significado aleatório, de cada texto, em sua 

natureza. (SOUZA, 2009, p.11) 
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 É muito importante saber ler para enfrentar as muitas situações que 

encontramos no dia-a-dia. Isso vale também para as obras literárias infantis, 

pois 

nas obras literária, nos romances, nos contos, nos poemas, 
que a imaginação, tanto a do autor como a do leitor acabam se 
completando. Um livro só ganha vida no momento em que 
alguém o apanha e abre suas páginas para descobrir o mundo 

que se esconde ali dentro. (BRASIL, 2006, p.13) 
 

 Significa que, só nas obras literárias podemos encontrar a emoção 

capaz de prender a atenção do leitor. A literatura infantil faz o leitor 

experimentar sentimentos de alegria, dor, medo e paixão, tudo isso dentro das 

histórias. 

 Cagliari (2003) afirma que o hábito da leitura é a maior herança que a 

criança pode receber, é por meio da leitura que o ser humano obtém o 

conhecimento, então é necessário que a escola em sua prática pedagógica 

desenvolva ações voltadas para a prática da leitura. A leitura amplia os 

conhecimentos do ser humano, estimula o desejo por outras leituras, exercita a 

imaginação e a fantasia, contribui para compreender como funciona a escrita. 

O processo da leitura não se dá num só período, ao contrário, é decorrente de 

um desenvolvimento por toda a vida. 

 Desenvolver o interesse e o hábito de leitura é um processo constante, 

que começa muito cedo e continua pela vida a fora. A capacidade de ler está 

intimamente ligada a motivação, e quando essa motivação não começa em 

casa cabe aos professores desempenhar esse importante papel, ensinar a 

criança a ler e a gostar de ler.  

 Se o professor acreditar que além de informar, instruir ou ensinar, os 

livros de literatura infantil podem dar prazer, então precisa encontrar meios de 

mostrar isso às crianças. E elas vão se interessando aos poucos e vão querer 

buscar nos livros esta alegria e prazer. Tudo está em ter a chance de conhecer 

a grande magia que os livros proporcionam. 

 Segundo Cagliari (2003) o desafio da escola é o de promover o hábito 

da leitura nos alunos, pois a leitura é fundamental para a sua formação, através 

da leitura o indivíduo adquire conhecimentos que lhe serão úteis no futuro e 

uma melhor visão da sociedade com capacidades reflexivas e resolução de 

problemas. Pessoas leitoras têm mais chances de realizarem-se pessoal e 
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profissionalmente por saberem se posicionar diante de diversas situações. E é 

isso que a escola busca na literatura infantil, apoio para despertar nos 

educando o interesse pela leitura.  

“A leitura é uma prática social que envolve atitudes, gestos e 
habilidades que são mobilizados pelo leitor, tanto no ato da leitura 
propriamente dito, como no que antecede a leitura e no que decorre 

dela”. (BATISTA, 2005, p.63)  
 

 Por isso é necessário que o professor crie situações em que os alunos 

possam participar de  atitudes que levem o aluno a gostar e interessar-se pela 

leitura.  

 Para a autora crianças que vivem num meio familiar, onde existem 

pessoas alfabetizadas e que utilizam a escrita e a leitura em suas tarefas 

diárias, compreende facilmente a funcionalidade da língua escrita. 

O contato com um ambiente onde existem diversos materiais de leitura, tais 

como: livros, revistas e jornais, e o incentivo a utilização dos mesmos, 

despertará nas crianças o desejo de conhecer o mundo das letras. Portanto é 

necessário levar para a sala de aula, materiais diversificados, facilitando o 

aprendizado, principalmente no início da escolarização. 

Ninguém se torna leitor fora de um contexto cultural no qual o livro e 
a leitura tenham uma importante presença; que não basta ensinar a 
reconhecer as letras para formar um leitor, mas que é necessário 
oferecer textos diferentes, para que o aprendiz caminhe na direção 
da interpretação pessoal que é muito mais que decodificar; que, para 
ler um texto, com um mínimo de fluência, são necessárias práticas 

permanentes de leitura de textos de qualidades. (CARVALHO e 
MENDONÇA, 2006, p. 160) 
 

 Dessa maneira, para formar cidadãos capazes de compreender os 

diferentes gêneros textos é preciso que o trabalho com a leitura seja uma 

prática constante onde os alunos vivenciem diversas situações de leitura, como 

a roda de leitura, saco viajante e leitura compartilhada. Estímulos são 

necessários principalmente quando os alunos não têm contato com materiais 

de leitura de boa qualidade; quando não convivem com adultos leitores, e 

quando não participam de práticas que mostram a leitura como ato 

imprescindível em suas casas.  

O professor, pode, no caso das escolas das classes populares, deve 

oportunizar boas leituras e oferecer caminhos, criando situações que estimule o 
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aluno a buscar os seus objetivos. Todavia, para assim agir, é necessário que o 

professor dos anos iniciais tenha aprendido sobre essa importância. 

Segundo Solé (1998, p.116) “o processo de leitura deve garantir que o 

leitor compreenda os diversos gêneros textos que se propõe a ler. É um 

processo interno, porém deve ser ensinado”, porque aprender a ler não é uma 

atividade natural, para a qual a criança se habilita sozinha. Assim, o professor 

deve oportunizar várias situações de leitura nas quais a criança possa se 

interessar pelos livros, pois, na escola, a relação entre livros e leitores, tem no 

professor o mediador mais importante. Um professor leitor pode ser um 

espelho para seus alunos. 

 Afirma Ferreiro (2010) que as crianças são fáceis de serem 

alfabetizadas desde que estejam inseridas em contextos significativos. Dessa 

forma a criança vai perceber que a escrita é algo interessante que deve ser 

aprendido. 

 
Ao atribuir novos significados ao ler e escrever, a escola assume 
uma atitude educativa digna de professores que querem ser 
reconhecidos como produtores da cidadania, que favorecem, às 
jovens gerações, possibilidades efetivas de compreensão e 

transformação da sua realidade social e pessoal. (CARVALHO e 
MENDONÇA, 2006, p.164) 
 

 Nessa perspectiva, cabe ao professor o papel de desenvolver nos 

alunos o hábito da leitura a partir de uma aproximação significativa com os 

livros, com atividades interessantes, que desperte o interesse, a curiosidade e 

o prazer para a leitura. Assim, a sala de aula se torna um lugar de pensar, de 

reflexão compartilhada, de participação e diálogo, um ambiente de 

aprendizagem, onde gera muitas situações de leituras significativas. A 

utilização da literatura infantil em sala deve-se ao fator do texto ter uma 

linguagem de fácil acesso, emocionante e ser voltada ao publico infantil. A 

partir do momento que o professor utiliza o livro de literatura infantil em sala 

desperta a curiosidade das crianças e estimula- as a fazer o mesmo.  

 O trabalho da escola é mostrar para o aluno a importância que a leitura 

tem no seu dia a dia. Portanto, ensinar o aluno a ler é dar oportunidade ao 

acesso do código, por meio de textos significativos que foram construídos pelos 

falantes e escritores da língua portuguesa, para que possa ser capaz de ler e 
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assim compreender qualquer texto escrito e apropriar-se de tudo que circula no 

meio em que vive. 

 A sociedade atual está exigindo cada vez mais que o indivíduo tenha 

conhecimentos e habilidades para que possa analisar e interpretar, todas as 

informações que circulam no meio que em vive. Nesse sentido, o trabalho para 

a formação de leitores deve começar pelos professores, para que sintam gosto 

e prazer pela leitura para incentivar os alunos a serem leitores. 

O professor leitor terá mais condições de despertar, nos seus alunos, 
o interesse e o prazer pela leitura do que aquele que não lê ou 
prestigia muito pouco as aulas de leitura. Além do estímulo que cabe 
ao professor oferecer, também o ambiente, e as condições de 
tranquilidade e emocionais para que o aluno comente livremente o 
que leu transmitindo o seu parecer, suas emoções, o que 

representou para si a leitura feita. (ANTUNES, 2008, p.52) 
 

 É através da leitura com liberdade que a criança passa a se expressar e 

formar suas próprias opiniões. Por meio das trocas de experiências sentirá 

estimulado a compartilhar com os colegas o que compreendeu da leitura feita, 

enriquecendo ainda mais o seu conhecimento. Mas para que isso aconteça 

será preciso que o ambiente da leitura seja tranquilo, estas atividades devem 

ser planejadas, orientadas e estimuladas frequentemente. 

 A leitura deve ser estimulada por meio de materiais diversificados como: 

exposições de livros, encenações, contação de histórias exposição das 

criações dos alunos, entrevistas, etc. Levar em conta o universo de interesse 

do aluno pode tornar significativa e prazerosa. 

 O professor deve organizar o horário da leitura para transformá-lo em 

um momento agradável, sem imposição e cobranças muito rígidas. Deve 

mostrar que a leitura é algo que pode ser vivenciado de forma lúdica e 

encantadora com a utilização de livros de literatura que simbolizem um mundo 

de fantasias, que suscitem a imaginação da criança, que portando, passam a 

viajar pelas histórias descobrindo outros mundos, outras realidades, culturas e 

gozando da emoção e prazer que uma boa leitura pode proporcionar.  

 O importante é mostrar que a literatura não é chata, é coisa viva que faz 

parte do dia-a-dia dos alunos. Deve ser um convite ao prazer do texto, para 

estimular um contato cada vez maior dos alunos com a literatura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           Após meses, lendo, pesquisando e estudando sobre o tema que escolhi 

aprofundar, tenho ainda mais clareza acerca da importância da biblioteca 

escolar e da literatura infantil para o desenvolvimento das crianças. O que 

antes era certeza, agora é aprendizagem. 

 Portanto, através das análises bibliográficas, compreendi que, realmente 

a biblioteca escolar é um espaço muito adequado para desenvolver o hábito e 

o gosto pela leitura entre os alunos nas escolas. Para tanto é necessário uma 

biblioteca com um acervo variado em diversos suportes, com livros da literatura 

infantil e com realização de atividades recreativas que envolvem a leitura. 

Seguramente, com a frequência estimulada na biblioteca, o hábito da leitura 

pode se concretizar de forma espontânea. 

 A leitura, muitas vezes, é vista nas escolas como mero processo de 

decodificação de signos que deve ser executado por parte dos alunos sem 

grandes estímulos, ou seja, apenas um ato mecânico. Através deste trabalho 

tento desestabilizar essa afirmação, mostrando que a leitura não é apenas um 

ato mecânico. Para uma pessoa gostar de ler é necessário um longo processo 

de incentivo visando desenvolver o habito de leitura e, assim, tornar-se tal 

pessoa, um leitor fluente, um leitor que lê por que gosta, sente prazer ao ler. 

 O trabalho aponta também que o habito de leitura é algo que deve ser 

estimulado na infância, pois é na infância que se constrói os alicerces para a 

vida adulta. Deve-se usar e abusar da curiosidade e disposição das crianças, 

para apresentar a elas a leitura, o mundo encantado das letras, os vários 

mundos, as varias culturas que se escondem nas paginas de um livro. Desafiá-

las a mergulhar na literatura, e perceber que alem de ensinar e instruir é algo 

que pode dar prazer. 

 Outra contribuição deste trabalho consiste em mostrar que o estímulo ao 

hábito de leitura pode ser feito de uma forma bem prazerosa, com o uso da 

literatura infantil. Uma literatura capaz de mexer com os sentimentos das 

pessoas, pois traz em seu conteúdo experiências humanas, e é desenvolvida 

especialmente ao público infantil.   

 Vale, todavia ressaltar que o acesso à biblioteca possibilitará aos alunos 

ampliar seu conhecimento, ter oportunidade de escolha, ler o que realmente lhe 
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agrada e assim estabelecer o hábito da leitura. Espera-se que o hábito da 

leitura seja concretizado de forma mais rápido e eficiente entre os jovens, pois 

se a biblioteca escolar estiver bem organizada e equipada com os padrões 

exigidos, a prática da leitura acontecerá de forma plena.  

 Estou certa de que é necessário insistir e reforçar a tese de que a 

frequência à biblioteca escolar e o uso de livros da literatura infantil podem 

transformar a vida e a realidade dos estudantes. O hábito da leitura pode fazer 

com que qualquer estudante se torne um cidadão consciente de seus direitos e 

deveres, pois, sendo a leitura agente de conhecimento e transformação, 

proporciona questionamentos, ampliando os horizontes daquele que lê.  

 Como a biblioteca escolar e a literatura infantil têm natureza formativa, a 

relação entre elas é fundamental para a melhoria do ensino no país. A 

biblioteca escolar, na maioria dos casos, não está sendo bem utilizada, logo 

seria necessário um projeto que visasse à adequação da biblioteca à função 

formativa de leitores. A biblioteca é fundamental para promover uma maior 

interação entre a criança e o universo literário, uma vez que é a senhora 

desseo espaço de leitura.  

  Através dos meus estágios e pesquisas de campo percebi que 

nem todas as escolas possuem um profissional bibliotecário administrando a 

biblioteca escolar. Observei que geralmente o responsável pela biblioteca é um 

professor que por alguma razão se encontra afastado da sala de aula, e 

portanto foi remanejado para a biblioteca. Outras vezes, a função recai sobre 

um estagiário, como no meu caso. Isso é um grande problema, pois esse 

professor não conhece as técnicas biblioteconômicas para administrar e 

organizar uma biblioteca.  

 Outro dado a ser destacado é que a maioria dos professores não inclui a 

biblioteca escolar como um recurso didático para complementar as atividades 

realizadas em sala de aula. Geralmente os professores só utilizam a biblioteca 

para pegar um livro e utilizar nas atividades escolares.  

  A maioria das escolas trata a biblioteca escolar apenas como um 

depósito de livros que fica isolada das outras dependências da escola. De um 

modo geral, o espaço da biblioteca não está adequado para atender o público 

infantil que deveria frequentá-la. A biblioteca escolar às vezes é vista como um 
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local de castigo para o aluno, gerando uma imagem muito errada das 

bibliotecas escolares.  

 Observei que geralmente os alunos frequentam a biblioteca apenas para 

fazer pesquisas escolares ou para fazer cópias reprográficas de livros. O uso 

da biblioteca não é livre e muitas escolas tratam as bibliotecas como um local 

destinado para guardar tesouros que não devem, jamais ser tocados e, além 

disso a lei do silêncio é absoluta na biblioteca escolar como a norma mais 

exigida entre os jovens.  

 Diante da realidade concreta sobre as bibliotecas, bem como a respeito 

da pratica de leitura, o que se deduz como óbvio, embora seja disfarçado e 

difícil de ser compreendido, é que não faz parte dos objetivos da escola e, 

tampouco dos compromissos dos professores a criação de leitores. Todavia, 

esse assunto é tema para outras reflexões.  
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