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A literatura é definida como a arte das palavras, mas tudo que 
ela representa, simboliza e configura vai muito além de arte. Ela 
é um instrumento universal de comunicação e contribui para o 
crescimento intelectual de todos os seres humanos e a eles é 
garantido o direito ao acesso a essa manifestação artística. 

CoConfira a seguir um guia completo sobre literatura e entenda a 
importância de estimular o hábito da leitura e não deixar que os 
avanços tecnológicos prejudiquem o interesse pelo contato com 
diferentes livros.

INTRODUÇÃO
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Toda literatura é uma forma de expressão da sociedade. As palavras nos 
conduzem a fazer diversas reflexões, a percorrer por mundos 
desconhecidos ou pouco explorados e a desenvolver a capacidade de 
analisar o mundo criticamente. Além disso, a leitura também possibilita uma 
enorme variedade de ideias e permite inúmeros benefícios para nós, leitores. 
Nesse sentido, o direito à literatura é uma necessidade social justamente 
porque colabora para a formação de cada cidadão.

AAntonio Cândido, um dos maiores críticos literário do país, afirmava que a 
Literatura é um direito tão importante que se iguala às necessidades mais 
básicas de um ser humano. Em uma de suas citações, ele menciona:

(...) “assim como não é possível haver equilíbrio psíquico 
sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio 
social sem a literatura. Deste modo, ela é fator 
indispensável de humanização e, sendo assim, confirma 
o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em 
grande parte no subconsciente e no inconsciente”.

“

Para entendermos o contexto, é importante ressaltarmos que
a literatura é parte essencial da construção do caráter de uma 
pessoa. Por meio de histórias, os livros conseguem ensinar sobre 
relações intra e interpessoais, o autoconhecimento e a empatia, por 
exemplo. Assim, a leitura deixa de ser uma distração para se tornar 
um instrumento de enriquecimento pessoal e intelectual.

Direito à literatura: 
uma necessidade social
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Por ter participação ativa na construção de habilidades sociais, a 
literatura contribui para moldar a personalidade de cada pessoa 
a partir de estímulos, histórias e pensamentos diversos. Isto é, 
com base na observação de uma realidade, o leitor consegue 
absorver conhecimentos e formular, sob a sua percepção e por 
meio das consequências existentes na obra, o seu conceito de 
“certo e errado”.

Dessa Dessa forma, o leitor passa a discernir quais atitudes recrimina e 
quais exalta, entre outros aspectos que estão diretamente 
relacionados à formação da personalidade.

Além disso, aAlém disso, antes do direito à literatura está o direito à 
alfabetização, muito ligado à humanização e à inclusão de 
pessoas na sociedade. Isso porque, a partir do reconhecimento 
de sinais e signos da comunicação, é possível acreditar na 
ascensão social e no enriquecimento pessoal, cultural e 
profissional.

AAssim, a junção desses dois direitos pode transformar realidades 
construindo um indivíduo completo com capacidade crítica e 
discernimento.

FORMAÇÃO DA 
PERSONALIDADE E 
HUMANIZAÇÃO
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A Lei n. 13.696, de 12 de julho de 2018, publicada originalmente no 
portal da Câmara dos Deputados, instituiu a Política Nacional de Leitura 
e Escrita. No art. 2º, está explícita a universalização do direito ao 
acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas.

AA Lei reconhece a leitura e a escrita como direito de todos. Também 
trata da criação de políticas de estímulo à leitura a fim de possibilitar 
o exercício pleno da cidadania e promover a construção de uma 
sociedade mais justa. 

Já no art. 3º estão claros os objetivos dessa publicação, que são, por 
exemplo:

    I –     I – democratizar o acesso ao livro e aos diversos suportes à leitura 
por meio de bibliotecas de acesso público, entre outros espaços de 
incentivo à leitura, de forma a ampliar os acervos físicos e digitais e as 
condições de acessibilidade;

    II –     II – fomentar a formação de mediadores de leitura e fortalecer 
ações de estímulo à leitura, por meio da formação continuada em 
práticas de leitura para professores, bibliotecários e agentes de leitura, 
entre outros agentes educativos, culturais e sociais;

    III – valorizar a leitura e o incremento de seu valor simbólico e 
institucional por meio de campanhas, premiações e eventos de 
difusão cultural do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas;
((Ver mais em: Política Nacional de Leitura e Escrita)

Vale conferir, também, o que nos diz a Base Nacional Comum Curricular, 
quando descreve os objetivos dos campos que devem ser explorados no 
ensino de Língua Portuguesa, o Campo artístico-literário:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília: MEC/SEB, 2017.

[…] Trata-se, assim, de ampliar e diversificar as práticas 
relativas à leitura, à compreensão, à fruição e ao 
compartilhamento das manifestações artístico-literárias, 
representativas da diversidade cultural, linguística e 
semiótica, por meio:

– da – da compreensão das finalidades, das práticas e dos 
interesses que movem a esfera artística e a esfera 
literária, bem como das linguagens e mídias que dão 
forma e sustentação às suas manifestações;

– da – da experimentação da arte e da literatura como 
expedientes que permitem (re)conhecer diferentes 
maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo confronto 
com o que é diverso, desenvolver uma atitude de 
valorização e de respeito pela diversidade;

O DIREITO À
LITERATURA
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Apesar de seu reconhecimento no Legislativo, o direito à leitura também 
precisa ser uma responsabilidade social. Enquanto parte da sociedade, 
é importante que nos responsabilizemos. Além disso, que façamos a 
nossa contribuição para a construção de um caminho mais fácil e 
prazeroso ao acesso à literatura.

Dessa Dessa forma, cada pessoa que se dispõe a incentivar a leitura estará 
colaborando para o crescimento de um país mais digno, democrático 
e igualitário. É importante ressaltar que, assim como ações individuais 
podem contribuir para a disseminação da leitura, é fundamental que as 
instituições de ensino tenham participação nesse contexto na vida de 
crianças e jovens.

O diO direito à literatura deve ser colocado em prática desde os princípios 
da socialização em casa e na escola. Para isso, profissionais da educação 
podem cumprir seu papel no incentivo a partir da estruturação de um 
acervo bem planejado e que atenda às necessidades da comunidade. 
Para entender como montar uma biblioteca escolar, elaboramos um 
material que vai te ajudar.

Como montar o acervo de uma escola

RECONHECIMENTO
DO DIREITO
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Smartphone, tablet, jogos eletrônicos… são muitas as tecnologias que 
podem conquistar a atenção das crianças. Elas podem passar horas e 
horas imersas nesse mundo virtual sem que fiquem entediadas. 
Navegam com facilidade de uma aba para a outra, assistem a vídeos 
diversos e a incontáveis propagandas. Nesse contexto tecnológico, pais 
e responsáveis têm um desafio: como incentivar a leitura de livros em 
meio a tantas distrações oferecidas por aparelhos eletrônicos?

Sabemos que a leituSabemos que a leitura é uma ótima forma de mergulhar em um 
universo desconhecido. Ela contribui para a inteligência emocional do 
indivíduo, uma vez que ele começa a desenvolver habilidades sociais, 
empatia, motivação, autoconhecimento e autocontrole a partir do que 
lê ou leem para ele. Isso porque os livros literários ensinam muitas 
lições a partir de suas histórias, personagens e desfechos.

ApesaApesar dos seus benefícios, de acordo com os dados da 4.ª edição da 
pesquisa Retratos da Leitura, de 2016, realizada pelo Instituto Pró-Livro, 
44% da população brasileira não costuma ler e 30% nunca comprou 
um livro. Esse cenário deixa ainda mais óbvia a necessidade de 
incentivar a leitura, principalmente quando nos referimos às crianças. 
Criar o hábito de ler é fundamental para que elas descubram o prazer 
nos livros e incluam a leitura no dia a dia.

O trabalho de estímulo ao gosto pela leitura deve ser coletivo. Isto é, a 
família não pode esperar que a escola faça o trabalho todo sozinha. Por 
sua vez, a escola também não pode supor que a família o fará. Para que 
exista uma construção completa do hábito durante a infância, é 
fundamental que família-aluno-escola trabalhem em conjunto.

TTendo isso em vista, listamos algumas dicas para incentivar a leitura 
de livros mesmo na presença de tecnologias digitais tão atrativas para 
as crianças.

1. TUDO COMEÇA PELA ROTINA

Quando crianças, geQuando crianças, geralmente as tarefas têm horas determinadas. Por 
exemplo, o jantar é no horário X, a soneca no Y, o momento de brincar 
no Z. Mas como podemos encaixar a leitura na rotina? Esse é o primeiro 
passo para você incentivar a leitura de livros pelas crianças. O problema 
não é a existência da tecnologia, mas não ter um horário reservado para 
mostrar como a leitura pode ser prazerosa.

AAtualmente, é muito comum que antes de dormir os pais e os 
responsáveis deixem as crianças assistirem a vídeos, por exemplo. No 
entanto, não seria válido substituir esse hábito por contar uma história 
para a criança? Essa  mudança pode alterar toda a sequência da vida 
dela. Criar uma rotina desde cedo aumenta as chances de fazer com 
que o hábito perdure.

Como incentivar a leitura
de livros diante de 
tanta tecnologia?

COMO INCENTIVAR
A LEITURA DE LIVROS
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Todos possuem livros mais adequados para o seu momento de leitura, seja 
pelo gosto, pelo nível de complexidade ou pelo tamanho da obra. Então, é 
muito importante que essas características sejam consideradas ao 
incentivar a leitura de livros. Para isso, vale deixar a criança escolher por 
meio do atrativo imagético ou pela experiência transmitida pelo adulto. 
Ainda assim, também é importante ficar atento aos seguintes critérios:

LLeitura para crianças de dez meses a três anos: nessa fase da infância, as 
histórias precisam ser curtas e de leitura rápida. Os livros podem ter ilustrações 
que façam a criança se sentir atraída visualmente, instigando a sua curiosidade.

Os livros devem ter boas narrativas para o estímulo e para o gosto pela leitura. 
Devem contar histórias que possibilitem o exercício da empatia, da diferença e do 
respeito à diversidade. A Literatura é o instrumento de transformação por meio da 
Arte e do contato com o outro. 

LLeitura para crianças de quatro a cinco anos: nesse período, pode ser que a 
criança que esteja habituada com a leitura já consiga dar os primeiros passos na 
leitura individual, considerando que sejam livros interativos, de imagens ou sons. 
Por isso, dividimos em três categorias as possibilidades de contato com o livro.

.

É importante contar com boas dicas, de blogs especializados, como o 
Coletivo Leitor, para escolher bons conteúdos. Com bastante diálogo e 
troca, sempre há boas histórias para ler. Além dessas duas separações, 
existem outros filtros que ajudam a identificar o livro ideal para cada 
perfil de leitor. Por exemplo, de 6 a 8 anos ou de 9 anos em diante, mas 
o importante mesmo é contar com a mediação da leitura. A experiência 
de um livro nunca será solitária

2. ESCOLHA LIVROS COERENTES 
COM A FASE DA CRIANÇA
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O contato com as obras não pode ser algo monótono para uma criança. 
Para incentivar a leitura de livros é fundamental que haja alguma 
atividade interativa envolvida no processo.

Uma das formas lúdicas de estimular a leitura é reunir brinquedos 
favoritos da crianças para ouvirem as histórias com elas. Assim, elas 
considerarão o hábito como uma forma divertida de brincar.

OutOutra atividade que pode ser realizada é desenhar o que foi lido. Dê 
papel e caneta na mão da criança e deixe que ela relembre a leitura da 
maneira que ela a interpretou.

E A TECNOLOGIA?

AA partir dessas dicas, podemos notar que às vezes não é a 
existência da tecnologia que atrapalha o trabalho do incentivo à 
leitura. Não saber administrar o tempo dedicado a cada atividade 
é o que pode acabar distanciando as crianças do contato com os 
livros. Por isso, tenha sempre por perto livros com enredos atrativos 
e que despertem a imaginação.

AAssim, você incentivará a leitura de modo genuíno e contribuirá 
para o crescimento das crianças.

3. ATIVIDADES QUE
ENVOLVAM A LEITURA
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Somos quase 209 milhões de brasileiros. Número composto por 
crianças, jovens, adultos e idosos das mais variadas classes e raças. 
Ainda estamos caminhando a passos largos rumo a um 
desenvolvimento satisfatório no que diz respeito ao acesso à escola. 
Ainda caminhando em relação à permanência adequada de crianças e 
jovens na escola. Caminhando em relação à valorização do professor. 
Estes são alguns dos principais pontos que se referem à educação 
formaformal do brasileiro e a leitura é mais uma das ações que contribuem 
para o sucesso dessa tríade. 

As discussões e reflexões são infindas e não devem mesmo ter um fim, 
pois sempre precisamos buscar melhorias. E, por enquanto, o que 
proponho como reflexão para hoje é:

Por que ainda não somos um país de leitores?

Temos excelentes editoras, editores; excepcionais escritores; ótimas 
livrarias; temos uma enorme variedade de temas abordados nos mais 
diversos tipos de livros, portanto, qualidade, excelência e diversidade 
para proporcionar ao leitor experiências incríveis por meio dos livros.

Além disso, Além disso, temos visto um diálogo e ações crescentes em relação a 
políticas públicas e privadas no que se refere ao fomento da leitura, 
da divulgação de obras literárias, da mediação de leitura, do incentivo 
às bibliotecas, dentre outros. Sobre este último tópico, conheça 
algumas delas logo a seguir e reflita ao final:

Podemos ser um país de leitores?

Cinco políticas públicas e privadas 
que ajudam a fomentar a leitura 
e literatura no Brasil
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1. PNLD LITERÁRIO

O que é: 
PNLD Literário (Programa Nacional do Livro Didático)

Ano de vigência: 2018

Como é: 
VVoltado para escolhas de livros de literatura cujo foco são escolas da rede 
pública. Esse programa nasceu em 2018 com o intuito de levar obras literárias 
para as escolas dos seguintes segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental 
anos iniciais e Ensino Médio. Diversas editoras brasileiras inscreveram obras de 
seu catálogo, houve uma seleção dessas obras que foi realizada por avaliadores 
especializados do MEC e do FNDE. Após aprovações dessas obras, as escolas, 
junto com seu corpo docente, escolhem os livros para compor seus acervos.

PPara quê: 
Principais objetivos do PNLD Literário 2018: 

- Apoiar a formação dos acervos das escolas públicas;

- Ampliar as oportunidades para que os estudantes tenham acesso à 
literatura de qualidade;

- Contribuir com o desenvolvimento de competências e habilidades 
dos alunos, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular.

O que é: 
PNLE (Política Nacional de Leitura e Escrita = Lei Castilho)

Ano de vigência: 2018

Como é: 
Permite à sociedade cobrar do Poder Executivo a elaboração de um plano 
com o objetivo de instituir políticas claras e efetivas para o livro e a leitura.

PPara quê: 
A Lei estabelece estratégias que devem contribuir para a universalização 
do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita,à literatura e às bibliotecas.

2. PNLE

O que é: 
PNLL (Programa Nacional do Livro e Leitura)

Ano de vigência: 2006

Como é: 
Estabelece eixos, metas e pormenores para a implantação das políticas 
de livro e leitura no país.

PPara quê: 
Fornece diretrizes básicas para assegurar a democratização do acesso
ao livro, o fomento e a valorização da leitura e o fortalecimento da cadeia 
produtiva do livro.

3. PNLL
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O que é:
Ferramenta digital destinada à construção colaborativa de um
mapeamento de ações de fomento à leitura.

Ano de lançamento: 2017

Como é:
Por meio da plataforma, é possível apresentar e compartilhar
eexperiências, projetos, estudos, pesquisas e ideias sobre formação
leitora e sobre promoção da leitura e do acesso ao livro.

Para quê: 
Seu objetivo é o de oferecer um mapeamento de ações de promoção 
da leitura e formação leitora desenvolvidas em todo o país.

4. PLATAFORMA PRÓ-LIVRO

O que é:
Instituto Moreira Salles

Ano de inauguração: 1999

Como é:
Tem importantes patrimônios em quatro áreas:

Fotografia, Música, Literatura e Iconografia.

PPara quê:
Difundir e gerar conhecimento

5. IMS
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A literatura de cordel é uma das formas literárias mais tradicionais no 
país,  principalmente no nordeste brasileiro. Apesar de ser muito 
comum no Brasil, esse não é um gênero que se originou aqui. O cordel 
veio aos nossos povos como uma herança de Portugal, em meados do 
século XVIII, tomando forma definitiva no fim do século XIX, no nordeste 
do país.

AA seguir, veremos como ele surgiu e quais são suas principais 
características. Além disso, você poderá conhecer algumas 
obras do cordel.

COMO NASCEU A LITERATURA DE CORDEL?

O O cordel nasceu em Portugal, no século XVI, durante o Renascimento. 
Esse foi o momento no qual a impressão de relatos começou a se 
popularizar. Isso porque, até então, as histórias, poesias e contos eram 
repassadas apenas por meio da oralidade. Como consequência desse 
avanço literário, tem-se o início da comercialização de folhetos e a  
disseminação deles.

Dessa Dessa forma, os autores de cordéis, conhecidos como trovadores, 
expunham suas criações em bancas, feiras e mercados. Esse hábito deu 
nome ao movimento literário, visto que para sua comercialização, as 
obras eram penduradas em cordões (cordéis).

Literatura
de cordel 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Esse é um formato literário muito tradicional e, ainda que muito 
antigo, mantém muitas de suas características desde o seu surgimento. 
Abaixo listamos alguns dos aspectos mais fortes e peculiares da 
literatura de cordel.

1. O1. Oralidade: como já mencionado, a literatura de cordel remete ao 
início da comercialização de folhetos impressos. Como essa tradição 
surgiu em uma época em que os relatos orais eram muito fortes, ela 
carrega essa característica em sua narrativa até os dias de hoje.

2. Ilust2. Ilustrações em xilogravuras: estilo de ilustração utilizado na Europa 
no século XV com intuito de caracterizar baralhos e imagens sagradas, 
a xilogravura é uma das peculiaridades mais marcantes da literatura de 
cordel.

3.3. Temática: por remeter a uma época que se escrevia sobre o 
cotidiano, a literatura de cordel tende a abordar lendas, religiosidades e 
fatos históricos. Algumas temáticas exploradas nos cordéis brasileiros, 
por exemplo, são as histórias de Lampião e de Getúlio Vargas.

3. Temática: por remeter a uma época que se escrevia sobre o 
cotidiano, a literatura de cordel tende a abordar lendas, religiosidades e 
fatos históricos. Algumas temáticas exploradas nos cordéis brasileiros, 
por exemplo, são as histórias de Lampião e de Getúlio Vargas.

4. Poética: os textos da literatura de cordel são escritos de acordo com 
uma estrutura ritmada e pré-estabelecida. Podem apresentar as 
seguintes classificações quanto ao número de versos:

Quadra: estrofe de quatro versos;

Sextilha: estrofe de seis versos;

Septilha: estrofe de sete versos;

Oitava: estrofe de oito versos;

Quadrão: estrofe de oito versos, na qual os versos rimam 
da seguinte forma: os três primeiros entre si; o quarto
ccom o oitavo; o quinto, o sexto e o sétimo entre si;

Décima: estrofe de dez versos;

Martelo: estrofes formadas por decassílabos.
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Alguns livros literários reúnem grandes obras do cordel e são uma ótima forma 
de disseminar a leitura desse gênero de marcas culturais tão fortes. Separamos 
quatro exemplos para você conhecer:

EXEMPLOS DE OBRAS DA 
LITERATURA DE CORDEL

16

O VALENTE E O DOMADOR,  de César Obeid 

Ótima opção para incentivar as crianças a ler, 
esse livesse livro tem como tema o mundo do circo. Os 
macacos, os leões e os elefantes obedecem ao 
estalar do chicote do valente domador no primeiro 
sinal de sua presença. Nesse contexto, o livro traz 
uma reflexão, questionando se esse é de fato um 
sinal de valentia ou não.

FEIRA DE VERSOS: POESIA DE CORDEL,
de João Melquíades F. Da Silva , Leandro 
Gomes De Barros , Patativa Do Assaré

Essa obra consiste em uma coleção de grandes 
momentos desse gênero da literatura nacional. 
AA partir da junção de cordéis de três grandes 
escritores do gênero, o livro é uma opção de
leitura atual e pertinente.

NO REINO DO VAI NÃO VEM: UMA VIAGEM AO 
MUNDO DO CORDEL, de Fábio Sombra
  
Este é um ótimo livro para ser trabalhado em sala 
de aula pade aula para abordar conteúdos culturais. A história traz 
a aventura do narrador-personagem, que sai em busca 
da sua rabeca Veridiana que sumiu e sem ela não há 
criação. Para encontrá-la, ele precisará ir ao “Reino do 
vai não vem”, um lugar cheio de encantos, poesia 
popular e personagens marcantes. Trata-se de uma 
imersão ao mundo do cordel.

O JUMENTO E O BOI EM CORDEL, 
de João Bosco Bezerra Bonfim

Uma das caUma das características mais fortes da literatura de 
cordel pode ser percebida na capa deste livro. 
Apresentado com uma xilogravura, essa obra transita 
entre o formal, o informal e o regional. Com um tema 
cotidiano, abre discussões sobre trabalho, dever, 
responsabilidades e esperteza. Além disso, a obra traz 
uma reflexão sobre a exploração do trabalho no país.

https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/o-jumento-e-o-boi-em-cordel/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/o-jumento-e-o-boi-em-cordel/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/no-reino-do-vai-nao-vem-uma-viagem-ao-mundo-do-cordel/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/no-reino-do-vai-nao-vem-uma-viagem-ao-mundo-do-cordel/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/feira-de-versos-poesia-de-cordel/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/feira-de-versos-poesia-de-cordel/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/o-valente-domador/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/o-valente-domador/
https://www.coletivoleitor.com.br/como-incentivar-a-leitura-de-livros/


Literatura de cordel:
Patrimônio Cultural do Brasil

Em 2018, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural aprovou por 
unanimidade o registro da literatura de cordel como patrimônio imaterial e 
o tombamento do Acervo Arthur Bispo do Rosário como patrimônio 
material.

Como a liComo a literatura de cordel
pode incentivar a leitura

A literatura de cordel é uma ótima forma de incentivar a leitura, porque 
traz temáticas cotidianas e com fortes elementos da cultura nacional, de 
maneira dinâmica e rítmica. As obras citadas são alguns exemplos desse 
gênero que trazem essas características. 

AA literatura de cordel é uma ótima escolha para compor o acervo de uma 
biblioteca escolar. Assim como essa, outras várias escolhas farão você ter 
um acervo bem estruturado. 
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Para as crianças, uma boa história nunca deve ser vivida 
uma única vez; e isso tem uma explicação.”

PPense no seu filme ou desenho infantil favorito. Aquele com 
personagens incríveis que viveram tantas e tantas aventuras ao seu lado. 
Você se lembra de como era bom sentar no sofá da sala e rever 
aquelas histórias uma, duas, dezenas de vezes? Ou ainda de como era 
mágico mergulhar nas páginas do seu livro predileto, voltando ao 
primeiro capítulo logo que você alcançava o tão aconchegante “Fim”?  
Para as crianças, uma boa história nunca deve ser vivida uma única vez; e 
isso isso tem uma explicação.

A repetição é uma das formas com que a criança se sente segura, 
garantindo previsibilidade em um mundo tão incerto, no qual tudo é uma 
eterna novidade. Assim, uma história relida é um momento de calmaria, 
num dia em que tantas novas informações são apresentadas aos 
pequenos. Por isso, os filhos pedem aos pais que leiam e releiam os 
mesmos livros, noite após noite, e apreciam muito rever seus desenhos 
animados favoritos na televisão.

“

Contribuições da neurociência
para o desenvolvimento
das crianças
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Isso acontece porque a noção de tempo da criança é totalmente diferente 
da percepção do adulto, em especial para as crianças mais novas. Para uma 
criança de 2 anos, por exemplo, que ainda está numa “fase egocêntrica”, ela 
possui uma errônea impressão de que os acontecimentos giram em torno do 
seu próprio ser, e, portanto, sua noção de tempo e dos acontecimentos é 
prejudicada.

AA criança nessa tenra idade está naquela fase em que utiliza todos os seus 
sentidos (olfato, paladar, tato etc.) para compreender e vivenciar o mundo ao 
seu redor. O tempo, por não ser tangível ou palpável, acaba sendo percebido 
de forma distinta daquele dos adultos, contribuindo para que a repetição 
garanta uma confiabilidade nos eventos futuros e na previsão dos 
acontecimentos ao redor da criança.

Dessa Dessa forma, podemos utilizar a repetição como uma valiosa técnica de 
aprendizagem, possibilitando a compreensão de novos conteúdos e o 
desenvolvimento de habilidades nas crianças, principalmente quanto à 
sequência lógico-temporal. A repetição também auxilia na criação de rotina na 
vida da criança, contribuindo para um sentimento de conforto e segurança, a 
partir de horários pré-definidos para refeições, tarefas cotidianas e diversões e, 
assim, permitindo à criança compreender o decorrer do tempo, das horas e 
dos dias em sua dos dias em sua rotina.

A repetição é uma das formas com que a criança se sente segura, garantindo 
previsibilidade em um mundo tão incerto.

Por isso, leia sempre para suas crianças, alunas e alunos, ouvintes em geral, 
aquele livro favorito, quantas vezes lhe for solicitado, mas aproveite também 
para inserir aos poucos novas histórias e conteúdos ao dia a dia da criança, 
pois isso ampliará seu conhecimento e contribuirá também para o seu 
desenvolvimento.

VVeja a seguir sugestões de obras incríveis do gênero conto de repetição para 
desafiar os leitores a permanecer em contato constante com a leitura literária:

19



CADA MACACO NO SEU GALHO, de Anna Flora

Uma hisUma história que relaciona matemática com meio ambiente, por meio dos 
macacos — sem ser científica e sem termos abstratos. As crianças vão ter 
noções de matemática, pois terão de contar os macacos. Além disso, 
refletirão um pouco sobre ecologia. Compreenderão como o ser humano 
pode desequilibrar o meio ambiente e causar uma grande confusão, 
mexendo no espaço dos macacos. Se cada macaco tem o seu galho, 
imaginem o que acontece quando os galhos de uma árvore, de árvores 
ininteiras, são cortados!

A CASA SONOLENTA, de Audrey e Don Wood

Numa casa sonolenta, com uma cama confortável, todos vivem dormindo. 
As repetições no texto dão o tom sonolento, que é interrompido por uma 
pulguinha acordada.

 
COMO SURGIRAM OS VAGA-LUMES, de Stela Barbieri e Fernando Vilela

Uma estrelinha adorava pular entre as nuvens do céu. Preocupada, sua mãe 
aconselhou-a a não fazer mais aquilo, pois ela poderia cair na terra pelos 
buracos entre as nuvens. A estrelinha concordou em não pular mais, mas 
antes quis se despedir da gostosa brincadeira. Justo no seu último pulo, ela 
passa bem no meio de um buraco e cai perto de uma floresta. Na terra, a 
estrelinha conta sua triste história a vários bichos tentam ajudá-la, cada um
à sua maneira. Curiosamente, os únicos que conseguem levá-la de volta
são as moscas.são as moscas.

https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/como-surgiram-os-vaga-lumes/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/como-surgiram-os-vaga-lumes/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/a-casa-sonolenta/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/a-casa-sonolenta/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/cada-macaco-no-seu-galho/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/cada-macaco-no-seu-galho/


O LOBO NÃO MORDE, de Emily Gravett

O que pode aO que pode acontecer quando os três porquinhos capturam o Lobo Mau e 
fazem dele a principal atração de seu espetáculo? Nesta adorável versão 
de Os três porquinhos, Emily Gravett mostra com suas primorosas 
ilustrações tudo o que os frágeis personagens desse clássico podem fazer 
quando seu rival está sob seu controle. Agora o lobo será lançado aos ares 
por canhões e montado como um cavalo, além de ter que ensaiar passos 
de dança e saltar entre os aros. Resta saber por quanto tempo ele vai 
agueaguentar tantas provocações…

O QUE É QUE TE DIVERTE?, de Eliardo França

Histórias que conhecemos de trás para a frente e de frente 
para trás ganham nova vida com estas imagens fascinantes, 
acompanhando textos bem construídos, poéticos e 
cheios de humor. Uma leitura deliciosa!
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Ler é uma das formas mais bonitas de viajar por universos diferentes. 
Para as crianças e jovens adolescentes, os livros de literatura 
infantojuvenil são capazes de contribuir para o desenvolvimento do 
imaginário, da criatividade, do enriquecimento cultural e do 
vocabulário.

IIsso acontece porque é nesse momento que o leitor (ou ouvinte) tem 
contato com histórias e realidades distintas que se somam a sua. 
Sabendo disso, discorremos abaixo sobre os benefícios e as 
contribuições dos livros literários para o crescimento das crianças.

Livros de literatura infantojuvenil: 
entenda sua importância para o 
desenvolvimento das crianças
e dos jovens
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Benefícios da leitura de livros 
de literatura infantojuvenil

1. CRIANÇAS APRENDEM MAIS A PARTIR DA FANTASIA

Imagine um livImagine um livro que conta a história de uma menina perdida em um mundo 
desconhecido. Essa, acaba descobrindo criaturas nunca vistas antes. Lá ela 
enfrenta diversos conflitos: faz amizades, precisa confrontar personagens 
contrários a sua existência, passa por dilemas, entre outros imprevistos.

Essa é a narrativa de Alice no País das Maravilhas. A verdade é que, no fundo, 
essa história também se trata do autoconhecimento,de enfrentar o 
desconhecido, de criar laços e superar dificuldades.

TTudo isso pode ser debatido a partir da literatura. Mas, além disso, é 
comprovado que as crianças aprendem mais a partir da fantasia durante a 
leitura de livros de literatura infantojuvenil.

Segundo estudo Segundo estudo revelado no Portal Aprendiz, a partir da leitura de obras 
fantásticas as crianças tendem a enriquecer seu vocabulário. Isso acontece 
através do contato com realidades desconhecidas e que desafiam seu 
entendimento do mundo real. Essa justificativa se baseia no fato de que as 
histórias de fantasia prendem mais a atenção do leitor ou ouvinte.
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2. ENRIQUECIMENTO CULTURAL E PESSOAL

Na literatura, o livro é um mundo aberto de possibilidades já que cada leitor 
tem uma percepção diferente sobre os acontecimentos narrados. A 
construção da leitura se dá a partir da soma do significado literal das 
palavras, do conhecimento da criança sobre os temas e da curiosidade 
inerente a qualquer indivíduo.

Ou seja, o que estiOu seja, o que estiver escondido nas entrelinhas não será absorvido 
igualmente por todos os leitores. A partir dessa vivência individual, do contato 
exclusivo com uma história fictícia e enriquecedora, podem surgir 
questionamentos sobre diversos fatores que lhes forem coerentes. Por 
exemplo: se a atitude de um personagem foi correta, como ele agiria…

AA partir disso, o leitor pode passar a julgar mudanças no próprio jeito de ver 
a vida e de agir. Assim se enriquece culturalmente — a partir do contato com 
novas realidades — e pessoalmente — a partir da reflexão constante.

3. DESENVOLVIMENTO DO IMAGINÁRIO E DA CRIATIVIDADE

TTer contato com livros de literatura infantojuvenil que trazem a fantasia como 
mote faz com que a imaginação das crianças seja estimulada frequentemente. 
O faz de conta apresenta a existência de seres com superpoderes, de objetos 
que ganham vida, de cidades encantadas, entre outros elementos que não 
existem no mundo real.

PPor isso, é muito importante que a literatura esteja sempre ao lado dos 
conteúdos didáticos. Com isso, as crianças aprendem cada vez mais e de 
forma lúdica.
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Escolha livros de literatura
infantojuvenil para presentar

Em datas comemorativas como Natal, aniversário ou dia das 
crianças dê livros de presente! Essa é uma das melhores formas 
de contribuir positivamente para a infância e para o crescimento 
dos indivíduos.

4. ADEQUAÇÃO ÀS PREFERÊNCIAS DO LEITOR

ExisExistem diversas formas de classificação de livros de literatura infantojuvenil. 
Há livros que correspondem ao ano escolar mais indicado para leitura. Além 
disso, existem aqueles que se relacionam com o perfil leitor — como os livros 
que podem ser lidos de forma autônoma pelos leitores ou os que precisam ser 
lidos pelos professores para as crianças ainda não alfabetizadas — e também 
aqueles de temáticas específicas e de gêneros literários determinados.

O O fato de existirem variadas opções de gêneros dos livros de literatura 
infantojuvenil faz com que os leitores escolham suas narrativas preferidas. 
Encontrar os livros prediletos daquele leitor fará com que ele passe mais 
tempo dedicado a ler, além de estimular o gosto pela leitura.
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O Coletivo Leitor é um portal on-line pertencente à SOMOS 
Educação, que tem como objetivo estabelecer um diálogo 
permanente a respeito da leitura. Produzimos conteúdos relevantes 
a fim de orientar e incentivar profissionais da educação e disseminar 
a literatura em sala de aula. Assim, dialogamos sobre a importância 
da leitura para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das 
crianças e jovens. 

EEm nosso espaço virtual publicamos frequentemente textos que 
abordam assuntos de interesse de profissionais que trabalham com 
livros e também dos apaixonados por literatura. Oferecemos dicas e 
orientações sobre como os professores podem difundir a literatura 
em sala de aula, abordamos a importância da literatura no 
desenvolvimento cognitivo da criança e do jovem, entre outros 
temas que se tornam determinantes para a formação do adulto.

Além disso, no Além disso, no tópico “Nossos Livros” você encontrará o nosso 
coletivo de selos - Ática, Atual, Caramelo, Formato, Saraiva e 
Scipione. Os nossos livros estão classificados por ano escolar, perfil 
do aluno, gênero literário, temática, segmento e competências 
gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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https://www.coletivoleitor.com.br/

