
 
 

A CRIANÇA E O LIVRO LITERÁRIO: ENCONTROS E POSSIBILIDADES 
Cleber Fabiano da Silva – UNIVALI 
 
O presente artigo tem por objetivo analisar o encontro da criança com o livro literário, na 
busca de compreender esse movimento e propor algumas concepções didático-
metodológicas que possam servir de referência para a sua aproximação com o universo da 
obra literária. Apoiado pela Sociologia da Infância: Sarmento (2002, 2005), Corsaro 
(2005), na perspectiva de ouvir a criança e nas teorias recepcionais, sobretudo, a Estética da 
Recepção: Iser (1996, 1997), Jauss (1979), mas sem a pretensão de comprová-las, apenas 
utilizando-as como margens, direções, avizinhamentos. As análises dos dados que 
constituem os critérios de seleção dos livros, como também, as características dos modos de 
interação e de recepção com as obras permitem afirmar o sentido do trabalho com a 
Literatura Infantil no ambiente escolar. O texto discorre ainda sobre a preocupação de 
assegurar às crianças métodos apropriados que as levem em consideração na hora de 
estabelecer os critérios do material literário a elas destinados, não permitindo que o texto 
nem o seu uso em sala de aula sejam construídos apenas do ponto de vista adulto, mas, 
resgatando a autonomia das crianças através da apropriação de seus discursos.  
Palavras-chave: literatura infantil; critérios de seleção; possibilidades didático-
metodológicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Considerações iniciais 

 

 No contexto contemporâneo, a literatura destinada às crianças ganha cada vez mais 

terreno entre os educadores, suas teorias e propostas de ampliação e qualificação desse tipo 

de leitura no espaço escolar. Em décadas passadas, contudo, começou a se discutir a 

respeito do avanço tecnológico, notadamente, do conflito entre o poder do mundo 

cibernético e das máquinas de “game”, os quais num primeiro momento, chamariam 

igualmente atenção que as linhas dos livros de literatura, dificultando com isso, a 

proliferação da leitura, especialmente, da literária. Não menos preocupante, afirmava-se 

também, seria a sua falta no período mais propício – período latente – e que poderia trazer 

benefícios inegáveis em se tratando dos pequenos. 

 Somados aos fatores mencionados, questionava-se a falta de investimentos em 

espaços culturais variados e acessíveis à população, como: teatros, cinemas, exposições, 

suficiente número de bibliotecas (ou dinamização de espaços de leitura), enfim, ambientes 

que proporcionassem outras leituras, não deixando como única referência para a leitura de 

mundo da maior parte das pessoas a realidade na qual vivem, formando meros repetidores 

do senso-comum. 

 Ocorre, todavia, que a chamada pós-modernidade trouxe mudanças em praticamente 

todos os setores sociais, inclusive, na literatura infantil. Com projetos gráficos arrojados, 

imagens altamente atrativas e significativas, textos caprichados na linguagem, ampliação 

dos horizontes de expectativas dos leitores, livros totalmente interativos, enfim, esse 

espírito para além de moderno driblou as centenas de linhas dos livros literários e 

transformou-os num complexo sistema comunicativo que, muitas das vezes, são preferidos 

pelas crianças às tão temidas máquinas de jogos.  

 Vale ressaltar que recentemente nenhum educador e poucos pais ou responsáveis 

não acreditem na importância da formação de leitor de suas crianças. Desse modo, o 

primeiro passo já foi dado na consolidação da arte literária dentro dos lares e do ambiente 

escolar. 

 Pensando que a leitura não apenas deva ser a decodificação de linhas escritas, mas 

todo o processo de revelação, descobertas e apropriação dos significados para o leitor 

pretende-se com esse artigo analisar o encontro da criança com o livro, estabelecendo 



 
 

possibilidades de compreensão desse movimento gerando algumas concepções didático-

metodológicas que possam servir de referência para a aproximação das crianças com o 

universo da leitura literária.   

Segundo Yunes e Agostini (1998), as atividades artísticas constituem o melhor 

caminho e um instrumento eficaz para desenvolver as pessoas na escola, no trabalho, na 

vida e, conseqüentemente, causar uma reviravolta na tendência mundial de 

homogeneização cultural e desumanização das relações humanas. Pode observar-se também 

que, um indivíduo menos alienado, será mais competente em qualquer campo ou atividade 

que exercer e terá uma visão crítica e sensível dos novos tempos. 

Discutido e legitimado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 67) a 

forma artística pode significar coisas diferentes, resultantes da experiência de apreciação de 

cada um. Seja na forma de alegoria, de formulação crítica, de descoberta dos padrões 

formais, de propaganda ideológica, de pura poesia, “a obra de arte ganha significado na 

fruição de cada espectador” e, dessa forma, a atuação do professor como profissional que 

estimula tais habilidades é de fundamental relevância.  

Mais importante do que apenas estudar os aspectos constitutivos da Literatura 

Infantil e sua importância ou os modos de produção e seus perigos mercadológicos, busca-

se alternativas para contribuir com quem atua na área ao compreender e avaliar o 

significado do encontro da criança com o livro, contextualizando e sistematizando tais 

descobertas. 

 

 Abordagem teórica e metodológica 

 

 Nesta concepção metodológica busca-se perceber a fala da criança, suas 

expectativas, suas experiências, seu encontro com o livro de literatura para ela destinado. 

Apoiado pela Sociologia da Infância: Sarmento (2002, 2005), Corsaro (2005), na 

perspectiva de ouvir a criança, pensou-se ainda numa teoria que oferecesse atenção ao 

destinatário da obra e, circunstancialmente, ao seu contexto histórico-político-social. Essas 

possibilidades foram encontradas nas teorias recepcionais, sobretudo, na Estética da 

Recepção: Iser (1996, 1997), Jauss (1979), embora não se tenha a pretensão de discuti-las, 



 
 

tampouco, comprová-las, apenas pensar em direções e caminhos para ajustar o foco da 

discussão.  

Os dados que a seguir serão apresentados foram recolhidos em pesquisa realizada 

num centro de educação infantil, ouvindo crianças entre dois anos e meio a três anos e 

meio, através de gravação em vídeo, posterior decupagem, registro e criação de quadros 

para melhor análise dos encontros. As sessões foram transcritas e divididas em dimensão 

textual: na qual ocorre a transcrição do texto lido na íntegra; dimensão verbal: na qual 

ocorre a transcrição das falas das crianças e do pesquisador e dimensão visual: na qual 

ocorre descrição das principais partituras gestuais e corporais das crianças. 

 Como objetivo maior da pesquisa pretendeu-se verificar quais os critérios dessas 

crianças ao escolher os seus textos de Literatura Infantil e identificar a dinâmica da 

recepção dos mesmos textos conhecendo seus interesses e modos de interação com o 

objeto literário.  

Nesse intuito, durante três encontros foram disponibilizados 30 títulos de livros 

infantis. Metade dos quais indicados por pesquisadores de programas de instituições ligadas 

à Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ, órgão do governo federal cuja 

função é promover amplo debate nas discussões literárias do país em âmbito nacional e 

internacional.  

A outra metade dos livros foi selecionada aleatoriamente, não atendendo a nenhum 

dos critérios de qualidade literária indicada por especialista ou crítico. Foram justapostos 

títulos dos mais variados: narrativa visual, com formatos e projetos gráficos diversificados, 

informativos, com extensão de páginas e com o mínimo de páginas escritas, livros de 

poemas, enfim, atendendo aos mais variados gêneros textuais. 

Para cada uma das sessões as crianças foram convidadas a participar da atividade 

num ambiente lúdico e colorido, em uma sala cheia de almofadas e tapetes com os títulos 

dispostos ao seu alcance para a escolha das histórias. A proposta consistia em que as 

crianças manipulassem os livros, selecionassem um deles e pedissem para o pesquisador 

fazer a leitura. Elas deveriam conversar, trocar idéias e escolher um livro apenas. Neste 

momento, o pesquisador perguntaria o porquê da escolha, tornando, dessa forma, mais 

evidente os aspectos da seleção. 



 
 

Na etapa seguinte, o pesquisador iniciava a leitura, seguindo ipsis literis a narrativa 

original e fazendo pausas a cada vez que uma das crianças se manifestava. Durante essas 

interrupções, o pesquisador limitava-se a ouvir e transferir qualquer comentário ou pergunta 

para todos do grupo. É de grande importância registrar que, durante os encontros, não 

houve pedido de silêncio, orientação para permanecerem sentadas ou mesmo qualquer 

sugestão sobre postura e\ou comportamento.  

 

 O encontro das crianças com os livros 

 

Para as três sessões de leitura, os livros escolhidos pelo grupo foram: O Almoço de 

Mário Vale, obra de narrativa visual, O Ratinho, O Morango Vermelho Maduro e o 

Grande Urso Esfomeado de Don e Audrey Wood e Mamãe botou um ovo! de Babete 

Cole.  

 

Primeira sessão – livro escolhido: O Almoço de Mário Vale. 

 

Enquanto interagiam com os livros durante a atividade, muitas histórias clássicas 

infantis, principalmente os contos de fadas, foram pré-selecionadas pelo grupo, com 

exceção de O Almoço. Interessante que mesmo essas histórias sendo conhecidas ainda são 

escolhidas pelas crianças, ficando entre as possibilidades de votação. Apesar de 

permanecerem entre as finalistas para a leitura que o pesquisador deveria fazer, os 

comentários de uma delas, bem como, suas brincadeiras, sua liderança e sua criatividade 

foram levados em consideração, induzindo todos a votarem na obra do escritor e ilustrador 

mineiro Mario Vale que estava nas mãos justamente dessa criança. 

O livro, composto apenas de imagens, faz parte da chamada narrativa visual cuja 

aceitação por parte das crianças em nosso país é muito significativa, como também, o 

reconhecimento da crítica especializada. Por tratar-se de livro sem texto verbal, o 

pesquisador iniciou a leitura das imagens apresentando o título e perguntando o que elas 

estavam vendo ao apresentar cada página da narrativa. 



 
 

Eis uma primeira pista para se pensar numa metodologia de exploração do livro 

junto à criança, ou seja, sem condução da leitura por parte do adulto. A partir do que elas 

diziam, foram levantadas novas perguntas, sempre transformando em interrogação toda e 

qualquer afirmação dada pelos pequenos. Eles próprios em contato com o pesquisador 

folheando as páginas começaram a participar mais, indicando a percepção de que seria 

importante contribuir com a leitura contando a seqüência dos fatos.  

Alguns aspectos registrados pelas crianças são de extrema relevância, como por 

exemplo, observar que se tratava de um personagem negro. Outro fato notório sucedeu 

quando uma delas ao acabar de ler a história, levantou-se e foi buscar o livro Picote – o 

menino de papel, também de Mário Vale e feita com a mesma técnica de ilustração a partir 

de colagens. Essa situação evidencia como as crianças conseguem elaborar seus esquemas 

de preferência de um mesmo autor, gênero literário ou mesmo ilustração e projeto gráfico. 

 

Segunda sessão – livro escolhido: O Ratinho, O Morango Vermelho Maduro e o 

Grande Urso Esfomeado de Don e Audrey Wood. 

 

Os critérios de seleção adotados nesse momento estão relacionados às ilustrações 

das capas. Antes de votarem na história escolhida é preciso registrar que as pré-

selecionadas traziam novamente a opção pelos clássicos. No entanto, embora estivessem 

interagindo com as obras clássicas e conhecidas, manipulando os livros com capa de lobo, 

de Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, a maioria optou pela narrativa citada. 

Essa votação possivelmente se deve a leitura do título, influenciadas pelo “nome grande” 

da história observado na fala de uma das crianças e complementado por outra: “Eu quero 

essa daí... é engraçada!”.  

Essa história de “nome grande” é contada por um narrador oculto que todo o tempo 

fala com o personagem principal: um ratinho. Dos momentos mais importantes, segue o 

trecho: “Oi, Ratinho! O que você está fazendo? Ah, já sei! Você vai colher aquele morango 

vermelho maduro? Nossa, como este Urso adora morangos vermelhos maduros! (...) O 

Urso vai marchar pela floresta com suas enormes patas e (...) encontrar o morango. Não 

importa onde ele esteja escondido, ou quem o estiver guardando, ou como ele estiver 



 
 

disfarçado. Rápido! Só há uma maneira no mundo inteiro para salvar um morango 

vermelho maduro de um Urso esfomeado! Corte-o em dois. Divida a metade comigo. E nós 

dois vamos comê-lo todinho. Uhm! Pronto. Este é um morango vermelho maduro que o 

grande Urso esfomeado jamais comerá! Fim”. 

As crianças interagem com a obra já na primeira pergunta feita pelo narrador: “Você 

vai colher aquele morango vermelho maduro?” Ao que elas respondem: __ Não, não pode 

comer esse! Se não ele morre!, __ Não, não morre!, __ Não iiih tadinho, morreu assim ó!. 

Além das digressões descritas na dimensão verbal, chamaram atenção os aspectos corporais 

registrados na dimensão visual da filmagem. Crianças jogavam-se no chão para fingir que 

morriam, outras fechavam os olhos para não saber o que aconteceria, outras imitavam 

gestos de medo. 

Nos diálogos seguintes ficou a grande dúvida sobre quem estaria contando a 

história, desse modo o pesquisador fez nova leitura. Interessante notar que nem mesmo o 

narrador, tampouco o urso em questão, aparecem nas ilustrações, apenas o ratinho. Os 

comentários mostram como as crianças reagiram diante desse fato:  

 
 
C5 – Cadê o urso? P – Cadê o urso da história? Quem responde pra ela onde está o 
urso? C6 – Eu não sei! C5 – Não tava ali.. P – Não tava ali o urso? C5 – Não! P – E 
quem estava falando com o ratinho então? C5 – A gente. P – A gente? C1 – Viu 
como não é o urso? Não é o urso. C6 – Já sei, ele está ali na cama... C1 – O urso 
está embaixo da cama e ele vai levar ali embaixo da cama para o urso comer. 
(Fragmento da dimensão verbal da filmagem)1 

 
Enquanto alguns começam a imaginar as mais inusitadas hipóteses sobre a 

presença/ausência do urso e sobre quem de fato está falando com o ratinho, uma das 

crianças aponta para o pesquisador, naturalmente, confundindo-o com o narrador: P – Com 

quem o ratinho dividiu o morango? C3 – Contigo!P – Comigo? C3 – É, esse pedaço ele 

dividiu contigo! A partir dessa situação a obra produziu o efeito de mostrar uma narrativa 

em primeira pessoa.  

Nesse caso, o espaço aberto para a recepção foi grande e a leitura todo o tempo 

preenchida com a participação ativa e efetiva do leitor. Outra pista para a compreensão de 

                                                 
1 C com a devida numeração correspondem às falas das crianças e P do pesquisador. 



 
 

nossa possível metodologia: a escolha de livros capazes de permitir que o leitor se faça 

presente durante a leitura.  

 

Terceira sessão – livro escolhido: Mamãe botou um ovo! de Babete Cole. 

 

Como ocorrido nas duas sessões anteriores, também aqui os clássicos estiveram 

altamente cotados. Foram pré-selecionados: O Patinho Feio, Os Três Porquinhos, João e o 

Pé de Feijão. Percebeu-se ainda, pelas interações com as ilustrações, que os critérios de 

escolha eram motivados pelos processos de identificação, levando em conta aspectos por 

eles julgados engraçados, como a simples presença de dinossauros até mesmo a descoberta 

de imagens inusitadas, conforme as falas que seguem: C5 – Eu vi ele mostrar a bunda. C1 – 

Quero ver a bunda dele! C1 – Só porque mostra a bundinha. C5 – Não porque ele tem óculos. C4 – 

E ele também tem óculos. P – Por que você escolheu? C2 – Porque é engraçado!  

Na hora da leitura as crianças riam muito e falavam ao mesmo tempo. O motivo era 

referente ao conhecimento de mundo que elas traziam: P – Por que você achou engraçado? 

C2 – Por que quem bota ovo é galinha e não a mamãe! 

Elas sentiram necessidade de explorar os personagens realizando as mesmas 

experiências que eles. Cores, ruídos de animais, pessoas, lugares. Toda a leitura esteve 

marcada por percepções táteis, olfativas, sonoras, como observado na dimensão visual. 

Uma das crianças mexia as mãos como se estivesse sentindo algo muito nojento. Outras 

riam e todas imitavam uma explosão. Mais uma aquisição para as pistas metodológicas: a 

necessidade das crianças de participar de forma ativa durante a narrativa. 

Durante a leitura, apareceram nas imagens alguns balões desenhados representando 

a fala de diversos personagens. Imediatamente uma criança pediu para o pesquisador ler 

esses textos. Provavelmente tal interesse tenha a ver com o trabalho realizado pela 

professora desse grupo em sala de aula. C3 “__ O que está escrito nas coisinhas? C2 __ E 

no outro? C3__ E o que está escrito naquele coração? 

Com relação ao entendimento das categorias de gêneros literários – registre-se que 

esse livro foi premiado como altamente recomendável na categoria informativo pela FNLIJ 

– vale conferir o seguinte comentário dado a pergunta do pesquisador: __Por que ele (o 



 
 

livro) é legal? __ Porque ele fala dos bebês, como é que eles nascem da mãe deles. 

Compreender a diferença do que seja de fato uma obra literária e um livro informativo faz-

se imprescindível para o educador da infância. Tal fato justifica-se por serem de naturezas 

distintas e atenderem a objetivos didáticos diversos, atuando na formação de leitores 

críticos e competentes.  

Com a leitura dessa narrativa foi interessante observar o princípio de ampliação do 

horizonte de expectativas propostos pela Estética da Recepção, conforme Jauss (1979), 

quanto mais inovadoras são as obras mais permitem essa abertura para o leitor. A criança 

responde que gostou da obra justamente pelo inesperado: P __ Por que o livro é legal? C4 

__ É porque... é... eu achava que ia sair o bebê da galinha de lá. E daí não saiu o filhinho 

da galinha.  

 

Aspectos comuns nos encontros 

 

Com relação à qualidade dos livros escolhidos pelas crianças, importante destacar 

que todos são indicados por especialistas da FNLIJ. Os critérios propostos por programas 

de instituições que fomentam e promovem a leitura para avaliar a qualidade dos livros de 

literatura infantil coincidem com aqueles levados em consideração pelo grupo dos 

pequenos na hora de realizar a escolha de suas obras literárias. 

Outro aspecto em comum observado nos três encontros com o grupo foi o fato de 

não ser solicitada nenhuma norma de conduta como: pedidos de silêncio, postura para 

ficarem sentados, nem mesmo a necessidade de o pesquisador chamar atenção de ninguém. 

As crianças mostravam-se sempre atentas e sabendo responder quando solicitadas sobre o 

que ocorria na narrativa. 

A participação corporal durante as leituras aconteciam dos mais variados modos: 

algumas em pé, outras agachadas, outras sentando e levantando, mas, sempre atentas aos 

detalhes do que estão ouvindo e vendo com o pesquisador. Também vivenciando a história, 

repetindo gestos, caretas, movimentos de tudo o que era narrado.  

O fascínio exercido pela ilustração repetiu-se nas sessões e foi identificado a partir 

dos modos de interação com a imagem, como evidenciado nas transcrições das filmagens, 



 
 

tanto nas dimensões verbais como visuais. O contato com as capas e contracapas foi 

bastante importante, uma vez que elas comunicavam diretamente com as crianças sem 

intervenção do pesquisador. Embora não soubessem ler graficamente por não serem 

alfabetizadas, as ilustrações traziam informações prévias acerca daquilo que queriam que 

fosse lido pelo pesquisador. 

Uma nova questão de grande importância vincula-se ao aparecimento dos clássicos 

contos infantis, narrativas seculares que circulam sob novas versões, diálogos e/ou 

revisitamentos cujo resgate constitui fator chave para promover à leitura dos textos 

contemporâneos. 

No que tange a identificação com os livros a partir das referências anteriores, 

enquanto o pesquisador fazia a leitura, elas criavam novas e inusitadas continuações para as 

histórias, como também, faziam relação com aspectos cotidianos de suas vidas. Nesses 

modos de interação e recepção dos livros, ficou evidente o fato de as crianças participarem 

corporalmente das histórias, chegando mesmo a experimentar algumas sensações, outras 

vezes, imitando algumas falas ou imagens dos livros lidos, fazendo digressões das mais 

variadas. Não raro, as crianças interagiam com o texto parecendo não existir limites entre 

ficção e realidade. 

 

 Considerações finais 

 

A partir da experiência detalhada, pode-se definir um panorama dos principais 

aspectos que constituem as escolhas das crianças, informando-nos sobre os seus critérios de 

seleção, como também, sobre os seus modos de interação e de recepção do texto literário. 

Vale o que afirmou Meireles (1984, p.34), numa das principais obras sobre a 

literatura para a infância sua defesa de que “não existe Literatura Infantil a priori, mas a 

posteriori”. A autora afirma que tudo é uma Literatura só. “A dificuldade está em delimitar 

o que se considera como especialmente do âmbito infantil. São as crianças, na verdade, que 

o delimitam, com a sua preferência”.  

Assim, entre os critérios de seleção por parte das crianças, os mais significativos 

foram os relacionados às imagens, pois através delas, pode-se identificar nos 



 
 

pronunciamentos com maior frequência: os diálogos com as ilustrações; o fascínio ainda 

exercido pelos clássicos; as variadas formas de identificação; a predileção por histórias com 

referências anteriores e a participação corporal das crianças enquanto ouviam a história.  

Dessa forma, depreende-se do quadro teórico e metodológico acenado na segunda 

parte desse artigo, especialmente das Teorias Recepcionais e da Sociologia da Infância 

constatações como as que seguem.  

Conforme Zilberman (1989), o processo de recepção está diretamente ligado ao 

leitor, colaborando com suas experiências pessoais para fornecer vitalidade à obra e manter 

com ela uma relação dialógica. Essa relação, segundo os pressupostos das teorias 

recepcionais, deve estar para além dos aspectos puramente cognitivos, concebendo a 

recepção como um envolvimento intelectual, corporal, sensorial e emotivo com a obra. 

Para Sarmento (2002) é importante levar em consideração que há formas 

especificamente infantis de interpretar o mundo, as quais estruturam relações, formas e 

conteúdos representacionais distintos e que imprimem a cultura societal em que se inserem 

ao mesmo tempo em que veiculam formas especificamente infantis de inteligibilidade, 

representação e simbolização do mundo. Essas formas ficaram evidentes durante a pesquisa 

a julgar pelo modo de recepção pelo viés da identificação intelectual e afetiva. 

Nas descobertas a partir do encontro do livro com os pequenos tornou-se possível 

afirmar que o sentido do trabalho com a Literatura Infantil no ambiente escolar, deva ter a 

preocupação de assegurar as crianças métodos apropriados que as levem em consideração 

na hora de estabelecer os critérios de seu material literário. Não se pode permitir que o 

texto nem o que se faça a partir dele na sala de aula seja construído apenas do ponto de 

vista adulto, mas, resgatando a autonomia das crianças através da apropriação de seus 

discursos. 

Outro ponto significativo a ser pensado a partir desse trabalho, diz respeito à forma 

como as crianças recebem a literatura para elas lida ou contada, ou seja, muito diferente do 

que propõe a escola com seus pretextos pedagógicos. Se houvesse uma possibilidade de 

conclusão absoluta para a análise desses dados, certamente recairia no intuito de fazer do 

educador o mais nobre aliado na promoção de práticas leitoras, bem como, trazer para a 

sala de aula a apreciação e a incorporação da narrativa como um momento de recepção 

artística.   



 
 

 Por fim, a partir das análises do encontro: criança – livro vale reconhecer que toda e 

qualquer perspectiva didático-metodológica para a promoção da leitura literária deva ter 

claramente expressa para além dos critérios dos especialistas, das intenções e objetivos 

pedagógicos dos professores, a participação efetiva dos pequenos como processo relevante 

nos indicadores de êxito para a formação do leitor.  
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