
RESUMO

O presente trabalho enfoca a necessidade de analisar a importância do lúdico na literatura infanto-juvenil,
principalmente na aquisição da leitura. O tema abordado foi escolhido a partir de uma experiência vivida ao
estagiar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Carvalho Neto em uma turma de 6° ano. Durante o
estágio foi possível perceber que atualmente grande parte dos alunos não tem interesse pelo estudo, sendo
assim há necessidade de pensarmos em metodologias que estimulem nos alunos do ensino fundamental o
hábito pela leitura, tendo como principal instrumento o lúdico e a literatura infanto-juvenil. O artigo tem por
objetivo analisar a utilização prática da ludicidade no ensino de língua portuguesa e como inserir o lúdico
enquanto ferramenta de aquisição de leitura, para isso, é necessário compreender a importância das
transformações sociais para o ensino de língua portuguesa, traçar breves comentários sobre o surgimento da
literatura infanto-juvenil no Brasil e no mundo. Este trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas,
utilizando autores que tratam do lúdico, da literatura infanto-juvenil e língua portuguesa incluindo alguns
aspectos históricos, bem como a importância de cada um para o ensino dessa língua. A pesquisa inicia-se com
um breve conceito da palavra lúdico e sua importância para o ensino de língua portuguesa, enfoca algumas
transformações ocorridas na língua ao longo dos anos e em seguida tratamos da literatura infanto-juvenil com
alguns aspectos históricos e sua importância para despertar nos alunos o gosto pela leitura, reservando um
espaço para José Bento Renato Monteiro Lobato considerado o pai da literatura infanto-juvenil.
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ABSTRACT

This paper focuses on the need to show the importance of playfulness in children&39;s literature mainly in
teaching Portuguese, the theme was chosen from a lived experience interning at the Municipal School of
Elementary Education Dr. Carvalho Neto in a class 6 ° year. During the internship was possible to see that most
students today have no interest in the study, so no need to think of methods that encourage elementary
students in the habit of reading, with the primary instrument and the playful children&39;s literature. The paper
aims to use the practice of playfulness in teaching Portuguese; understand the importance of social
transformation for the teaching of the Portuguese language, check the appearance of children&39;s literature in
Brazil and the world, and finally know the importance of Monteiro Lobato for children&39;s literature in Brazil.
This work was conducted through literature searches, using authors who treat the playfulness of children&39;s
literature and Portuguese language including some historical aspects as well as the importance of each to the
teaching of this language. The survey begins with a brief concept of the word playful and its importance to the
teaching of the Portuguese language, focuses on some changes occurring in the language over the years, and
then treat the children&39;s literature with some historical aspects and its importance to awaken in students a
love of reading, reserving a space for José Bento Renato Monteiro Lobato considered the father of children&39;s
literature.
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INTRODUÇÃO

O lúdico é uma maneira de aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de
mundo de maneira agradável e prazerosa. Atualmente, é grande o número de crianças e jovens que não têm
interesse em aprender, muitas vezes vão à escola, mas quando chegam lá se sentem desestimulados pela
maneira como o professor transmite seus conhecimentos sobre determinado conteúdo, isso faz com que a aula
se torne cansativa.

Analisando essas situações, podemos pensar no lúdico como uma ferramenta que deveria ser utilizada pelos
educadores como uma atividade que permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo mais real,
capaz de estimular o educando de maneira prática, divertida e diferente a fim de ser possível alcançar os
objetivos propostos pela educação e despertar a criatividade do indivíduo. De acordo com Pinto e Tavares
(2010), com o uso das atividades lúdicas, podemos garantir uma aprendizagem significativa para as crianças e
jovens que possuem dificuldades de aprendizagem, bem como o prazer, o respeito e a individualidade.

O professor deve estar preparado para utilizar novas metodologias, transmitir conhecimentos de obras e autores
e sempre se atualizar, para saber conduzir a aula de acordo com as séries e a idade. É preciso tomar muito
cuidado ao passar uma obra, pois ela pode causar afastamento ou certo desprezo nos alunos, portanto é
necessário que ele tenha conhecimento de um bom acervo literário. Acredita-se que a literatura infanto-juvenil
assume um papel muito importante na vida de todo ser humano, uma vez que é fundamental para aumentar o
conhecimento de mundo, além de despertar o pensamento, a criatividade e a imaginação.

Este trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas, utilizando alguns autores que tratam do lúdico,
da literatura infanto-juvenil e língua portuguesa incluindo alguns aspectos históricos, bem como a importância
de cada um para o ensino dessa língua. Dentre eles, destacam-se: Bagno (2002), pois apresenta a questão da
língua portuguesa e os fenômenos das variações linguísticas, além de outros fatores que fazem parte do ensino
de língua nas escolas, como é o caso do crime pedagógico ocorrido pelo grande desperdício de tempo e de
esforços tentando ensinar coisas sem necessidade, sendo assim, boa parte do ensino do português fica
reduzido.

Debus (2006) oferece aos leitores alguns aspectos importantes que devem ser observados nas obras para o
público infanto-juvenil e pontos necessários para que haja o encantamento e o despertar para a leitura, pois é
através da diversão (ludismo) que isso acontece.

De acordo com Cavalcanti (2004), a literatura pode ser tanto para a criança quanto para os jovens um espaço
fantástico na expansão do seu ser, exercício pleno da sua capacidade simbólica, pois trabalha diretamente com
o elemento do imaginário, do maravilhoso e do poético. Com isso, a literatura é capaz de ampliar o universo
mágico desses leitores a ponto de se tornarem adultos mais criativos.

Gregorin Filho (2009) foi utilizado também neste trabalho por apresentar novas maneiras de trabalhar com a
literatura infanto-juvenil, bem como incentivar os professores a oferecer aos alunos condições melhores para
adquirir o hábito da leitura, indicando quais os tipos que devem ser oferecidas para cada faixa etária em que se
encontram.

A obra de Coelho (2003) trata de um panorama histórico da literatura infanto-juvenil, desde as origens
populares indo-europeias até o Brasil contemporâneo. Zilbermam (1983) assim como Coelho, também relata
alguns aspectos históricos da literatura infanto-juvenil, apontando transformações que essa literatura enfrentou
até a atualidade. Para ela, embora o livro seja produzido por adultos, é importante que o produtor pense nas
melhores maneiras para criar no leitor mirim afinidade com o livro.

O presente artigo tem por objetivo analisar a utilização prática da ludicidade no ensino de língua portuguesa e
como inserir o lúdico enquanto ferramenta de aquisição de leitura, para isso, é necessário compreender a
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importância das transformações sociais para o ensino de língua portuguesa, traçar breves comentários sobre o
surgimento da literatura infanto-juvenil no Brasil e no mundo. Este trabalho foi realizado através de pesquisas
bibliográficas, utilizando alguns autores que tratam do lúdico, da literatura infanto-juvenil e língua portuguesa,
incluindo alguns aspectos históricos, bem como a importância de cada um para o ensino dessa língua.

O trabalho foi dividido em duas partes, a fim de alcançar os objetivos apresentados. Apresentamos a origem da
palavra lúdico e sua importância no ensino de língua portuguesa. Apontamos também sobre o ensino de língua
portuguesa e algumas transformações que ocorreram ao longo dos anos em seguida tratamos da literatura
infanto-juvenil com alguns aspectos históricos, sua importância para despertar nos alunos o gosto pela leitura,
aqui reservamos um espaço para José Bento Renato Monteiro Lobato mais conhecido por Monteiro Lobato.
Neste subtítulo, abordamos algumas informações biográficas relevantes, por que ele é considerado o pai da
literatura infanto-juvenil, suas principais obras e quais as principais preocupações que possuía ao produzir para
o público infantil.

I O LÚDICO, O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS TRANSFORMAÇÕES

Apesar de atualmente ainda haver a ideia de que as atividades lúdicas sirvam somente como um meio de
distração, brinquedo que ocupa o tempo das crianças, estudos têm mostrado a importância das atividades
lúdicas para uma boa formação. Santos (2010) afirma que a palavra lúdico vem do latim Ludus e significa
brincar, nesse brincar pode-se incluir os jogos, brinquedos e divertimentos. Dessa forma, quando se fala em um
ensino de forma lúdica estamos nos referindo a uma forma de ensino que tem por finalidade facilitar o
aprendizado, uma vez que o ato de brincar oportuniza a aprendizagem do indivíduo: seu saber, seu
conhecimento e sua compreensão de mundo.

A ação de brincar pode ser visto como um recurso intermediário no processo de ensino aprendizagem,
tornando-o mais fácil. Tal ato enriquece as relações em sala de aula, pois possibilita uma relação entre o que se
ensina e o que se aprende.

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da
autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo poder se comunicar por meio de
gestos, sons e mais tarde, representar determinado papel na brincadeira, faz com que
ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver
algumas capacidades importantes, tais como a imitação, a memória, a imaginação.
Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação, da
utilização e da experimentação de regras e papeis sociais. (SALOMÃO; MARTINI e
JORDÃO, 2007, p. 3).

A utilização do lúdico como ferramenta de ensino aprendizagem não é importante apenas no ensino para
crianças e sim em todas as faixas etárias, uma vez que em todas as fases da vida o ser humano está sempre
aprendendo e descobrindo coisas novas. Porém, a cada faixa, ocorrem modificações, sejam na forma de
aplicação, na organização metodológica ou como será ministrada a estratégia do lúdico.

Embora o ensino de forma lúdica seja usado como uma estratégia que visa obter o estímulo na construção do
conhecimento humano e no progredimento de habilidades operatórias, e também ser uma importante
ferramenta de progresso pessoal, é grande a responsabilidade do educador para alcançar a aprendizagem dos
educandos. Nesse caso, o professor é o principal responsável pela formação de cidadãos e para isso ele deve
desenvolver estratégias que permitam trabalhar os conteúdos de uma forma mais significativa para os alunos.

Nos últimos anos, devido ao desenvolvimento tecnológico, ocorreram inúmeras transformações econômicas e
culturais na sociedade brasileira. Devido a esse cenário de modificações que atingiram também as instituições
de ensino, as mesmas que se viram obrigadas a reavaliar sua maneira e seu papel no mundo contemporâneo,
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bem como reorganizar a composição dos currículos e dos conteúdos abordados pela escola tradicional.

A entrada dos alunos no mundo lúdico é capaz de desfazer algumas ideias preconcebidas, tais como a de achar
que uma criança pequena não é leitora. No Brasil, grande parte da população não consegue denominar um
código escrito, outra consegue decifrar um texto, mas não é capaz de compreender e uma pequena minoria é
capaz de exercitar com cidadania o ato de ler. O avanço tecnológico da informática tem contribuído bastante
para a exposição e disseminação de informações que muitas vezes não ficam fechadas. Nesse caso, devemos
valorizar o computador e a internet, pois são considerados instrumentos que facilitam a vida humana.

A leitura literária ainda tem seu espaço garantido e os avanços tecnológicos, antes de
prejudicá-los, contribuem para a sua disseminação, vejo a sua presença não no âmbito
da rivalidade, mas como mais uma ferramenta para aprimorar o leitor em formação
dos saberes e sabores que a literatura pode oferecer. (DEBUS, 2006, p.47 e 48).

Com o avanço da tecnologia, percebemos que as crianças se prendem a ela e muitas vezes deixam de praticar a
leitura, que deve iniciar desde cedo para que quando adultos estejam aptos para esse meio enriquecedor que é
a leitura. Enquanto os meios de comunicação, a internet e outros meios despertam na criança determinadas
curiosidades, é importante que os professores utilizem metodologias que favoreçam o ensino aprendizagem de
seus alunos. Cavalcanti (2004) ressalta que não faltam opções de metodologias que podem ser utilizadas para
despertar nos alunos o interesse pelo estudo, sendo importante verificar as dificuldades que os alunos possuem
e praticar através dessas dificuldades conteúdos de maneira lúdica junto com a literatura infantil para encantar
os alunos.

Em se tratando do ensino de língua portuguesa, as transformações ocorridas foram bastante impactantes. As
novas demandas deram à leitura e à escrita uma importância significante, pois, num mundo onde a aquisição de
informação se torna um diferencial significativo, não satisfaz somente aprender a ler e a escrever, é preciso
também fazer o uso da língua como uma prática social, uma ferramenta que nos permita interagir e nos situar
em nossa vida cotidiana. Dessa forma, faz-se necessário que os referenciais pedagógicos visualizem o ensino
como um processo sucessivo de assimilação das práticas sociais, as quais se manifestam através de textos
verbais e não verbais (SOUZA, 2008).

No ambiente escolar, o ensino de língua portuguesa é preso às regras de gramática normativa, estudam-se os
conceitos da língua padrão com exemplos impostos nos clássicos literários. Jorgens (S/D), afirma que quanto às
aulas, estas são dadas a partir de um programa que o professor precisa desenvolver no ano, muitas vezes
descontextualizado porque não levam em conta as dificuldades de aprendizagem do aluno.

Ao ensinar língua portuguesa, podemos perceber que ela não para e que com o passar do tempo surgem novas
transformações na maneira de se ensinar. Com a implantação do ensino das teorias linguísticas nas instituições
de ensino no Brasil, o ensino da língua portuguesa vem sofrendo muitas transformações, principalmente no
ensino fundamental e médio. Para Bagno (2002), com o passar do tempo, não só a língua mudou, mudaram
também as organizações da sociedade, a economia, os conhecimentos sobre o homem e a natureza. Com isso,
ele mostra uma nova maneira de ver as mudanças que aconteceram em relação à língua e a sociedade que no
início do século XXI se encontra em fase de mudança.

Não só a língua mudou: mudaram também as mentalidades, os gostos e as modas, as
formas de organização da sociedade, os modos de produção da vida material, os
sistemas econômicos, os regimes políticos, os conhecimentos sobre o homem e a
natureza etc. (BAGNO, 2002, p. 63).

Em se tratando das mudanças ocorridas na língua devido à implantação das teorias linguísticas, as escolas e
professores que adotam a linha tradicional de ensino são na maioria das vezes autoritários e não oferecem ao
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aluno um espaço para interagir em sala de aula, esses professores passam por dificuldades ao se depararem
com a implantação dessa nova maneira de trabalhar a língua, pois muitos estão acostumados a ensinar
somente de acordo com as regras impostas nas gramáticas normativas, isso faz com que haja dificuldade no
desenvolvimento da leitura dos discentes, sobretudo da escrita, pois esses alunos ficarão presos às regras e não
desenvolverão o conhecimento pleno de uma educação linguística. De acordo com Bagno (2002), as escolas
deveriam oferecer condições favoráveis para o desenvolvimento pleno de uma educação linguística.

Ao chegar à escola cada indivíduo já possui sua língua materna. Ela é adquirida de acordo com o meio no qual
estão inseridos, sendo assim já possuem um conhecimento básico em relação a sua língua, que pode não estar
de acordo com as regras tradicionais, mas linguisticamente falando não há erros, o que há são inadequações,
consideradas para a linguística como variações linguísticas. Dizer que a língua apresenta variação significa que
ela muda de acordo com os diversos aspectos, sejam culturais, sociais, geográficos e/ou econômicos. Dessa
maneira, fica evidente que todas as línguas nunca são faladas por todos que a utilizam de forma igualitária. De
acordo com Sobrinha (2011), toda língua é adequada à comunidade que a utiliza, ela é um sistema completo
que permite a esse povo manifestá-la de acordo com o mundo físico ou simbólico que vivem.

II A LITERATURA INFANTO JUVENIL E SUA ORIGEM

A literatura para crianças e jovens teve origens das Novelas Populares Medievais na região Indo-europeias
(COELHO, 2010). Desde o século XVII, alguns escritores como Perrault, os irmãos Grimm e Andersen se
preocuparam em adaptar algumas obras para o público infantil, pois ainda não havia obras para esse tipo de
público, o que havia eram textos pedagógicos. A literatura infanto-juvenil percorre um logo caminho até chegar
ao Brasil. Na idade moderna, ocorreram modificações que foram solidificadas no século XVIII. A partir dai que a
vida das crianças começam a mudar e somente no século XX a literatura infanto-juvenil chegou ao Brasil.

Para Zilbermam (2003), a literatura infanto juvenil começou a surgir no início do século XVIII, com obras
pedagógicas e, sobretudo adaptações de obras de produções portuguesas, demonstrando a dependência típica
das “colônias”. Como a literatura infantil está sempre ligada à diversão ou ao aprendizado das crianças,
esperava-se que todo o seu conteúdo fosse adequado ao nível da compreensão e interesse do público a que
estava destinada, e como às crianças eram vistas como um adulto em miniatura, as primeiras obras
pedagógicas infantis foram resultados da adaptação ou da minimização de textos escritos para os adultos.

Segundo Cunha (2003), a história da literatura para crianças e jovens começa a ser planejada no início do
século XVIII. A partir daí passaram a ser consideradas um ser diferente do adulto com necessidades e
características próprias. Para Zilbermam (2003), na sociedade antiga, as crianças não tinham direito à infância
propriamente dita nem a espaço separado dos adultos. As crianças eram vistas como adultos em miniatura,
sendo que os adultos compartilhavam de todos os momentos de suas vidas. Elas trabalhavam e viviam junto
com os adultos, testemunhavam os processos naturais da existência (nascimento, doença, morte), participavam
juntos deles da vida pública (política), nas festas, guerras, audiências, execuções etc. Após essa época, houve a
separação da vida adulta da infantil, que passou a ter direito a uma educação de qualidade, pois antes não
havia a formação apropriada para esses indivíduos.

Sendo considerada antes de tudo literatura, ou melhor, um fenômeno de criatividade que representa o mundo,
o homem, a vida, através de palavras, a literatura infantil como é chamada por professores e profissionais da
educação, tem por finalidade levar à criança as descobertas do mundo, cuja realidade e fantasia estão
intimamente ligadas. De acordo com Filho (2009), a literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é
arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos
e a vida prática; o imaginário e o real; os ideais e sua possível/impossível realização.

Como a criança está sempre em formação, é importante que haja criatividade para que ela desperte para a
realidade. A literatura infanto juvenil, por ser considerada arte, tem o poder de encantar as crianças através das
histórias dos contos de fadas, criança entra no mundo imaginário, sendo assim há melhor compreensão da
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realidade de maneira criativa, tornando-os, pois leitores e futuros cidadãos críticos. Isso é o papel da Literatura
Infanto-Juvenil dentro da sala de aula, fazer com que além de leitores críticos sejamos também leitores
simbólicos.

Quem de nós não se lembra com carinho das narrativas ouvidas na infância?
Que curiosidade nos levava a ouvir as conversas dos mais velhos! Que interesses
tantos nos relatos das visitas! Quantas bruxas, fadas, lobos, boitatás povoaram nossas
noites, nossos dias... Nossas vidas de crianças! (TORQUATO, 2009.p. 15).

As histórias lidas durante a infância contribuem significativamente para a formação de um leitor mais crítico, e à
medida que a criança vai crescendo, vai tendo outras preocupações e buscando novas reflexões e gostos,
inclusive em sua leitura, que se torna mais aperfeiçoada, conforme vai sendo exposta à literatura. Neste
sentido, tanto os pais quanto os professores colaboram muito para a formação do leitor mirim, facilitando o
acesso à leitura conforme a necessidade e o desejo da criança ou adolescente.

Pensando na formação da criança e na sua relação com os livros Gregorin Filho (2009, p.45-46) e Antunes
Cunha (2003, p. 99-101) destacam alguns tipos de leitores da literatura infanto-juvenil, sendo que cada criança
possui seus limites.

a. Pré-leitor: é aquele indivíduo que ainda não possui competência de entender a linguagem verbal escrita.
Nessa fase, a imagem tem domínio absoluto, sendo assim são indicados livros que contenham imagens e
não texto verbal, pois o leitor tem o reconhecimento da realidade através principalmente dos contatos
afetivos e pelo tato. Essa fase vai dos quinze meses aos cinco anos de idade, aproximadamente.

b. Leitor iniciante: sendo a fase que compreende uma faixa etária que vai dos cinco anos aos seis anos.
Nessa, o indivíduo começa a ter contatos com a expressão escrita da linguagem verbal, começando assim
a tornar-se uma pessoa letrada, a escrita passa a ter um espaço sobre a imagem sendo que ela ainda
deve existir. Para Cunha (2003), este tipo de leitor se enquadra na fase do pensamento mítico, que para
a criança não há diferença entre a realidade e a fantasia.

c. Leitor em processo: é a fase que a criança começa a dominar a leitura, essa fase inicia-se a partir dos
oito anos e é importante a motivação de um adulto. Para Cunha (2003), essa fase é caracterizada pelo
conhecimento da realidade, aqui interessa a experiência do homem e da ciência, além de valorizar o
esforço pessoal para vencer os obstáculos.

d. Leitor fluente: nessa fase, ocorre o desenvolvimento do pensamento hipotético-dedutivo que se inicia a
partir dos dez anos, quando ocorre a consolidação do domínio dos mecanismos que envolvem o ato de
ler.

e. Leitor crítico: essa fase inicia-se a partir dos doze anos de idade. Nesta existe um domínio total do
processo de leitura, o indivíduo já é capaz de relacionar o micro e macrouniversos textuais. Para Cunha
(2003), essa fase está presente os pensamentos racionais, as questões pessoais adquirem valor e a
fantasia já não tem mais valor, o que mais interessa são os romances em geral, que são capazes de
abranger o seu pensamento reflexivo e crítico.

Acredita-se que todo ser humano já passou por momentos que precisavam ouvir histórias, principalmente na
hora de dormir. É por meio das histórias que crianças começam a despertar para a leitura. Ao ouvirem seus
pais, familiares e/ou amigos contarem alguma história, a realidade entra no imaginário dessas crianças,
consequentemente chegará o dia que elas começarão a ler para imitar a pessoa que leu para ela, querendo
estar sempre lendo e repetindo as mesmas historinhas.

Joana Cavalcanti (2004) deixa claro que o contador de história deve ser alguém que possui potencial, pois ler
histórias é diferente de contar, para ela é necessário que os contadores de histórias estejam preparados para
utilizar maneiras prazerosas e sejam apaixonados por esse trabalho para que sejam capazes de envolver a
criança no mundo do faz-de-conta, sendo assim a autora diz que um bom contador de histórias deve seguir
alguns passos importantes. Para contar com o livro, é importante conhecer o texto com profundidade,
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sensibilizar o grupo para o momento da escuta, criar “ambiência” convidando para entrar no mundo do
faz-de-conta, apresentar o livro ao grupo, dizer o título, autor, editora, mostrar capa, ler pausadamente, mas
demonstrando entusiasmo pela leitura e familiaridade com o texto, mostrar aos ouvintes as imagens de cada
página, relacionar a linguagem oral com a linguagem escrita, procurar não interromper a narração durante a
leitura, ler com entusiasmo e atenção, não esquecendo que a leitura está sendo realizada para outros e, por
fim, evitar gestos e expressões faciais exageradas.

A contação de histórias sem o livro exige do contador um pouco mais de cuidado e atenção, ele deverá conhecer
o texto com profundidade, sensibilizar o grupo para o momento da escuta, criar “ambiência” convidando para
entrar no mundo do faz – de - conta, impostar bem a voz, teatralizar por meio de movimentos nas mãos, face,
adaptar a interpretação do texto de acordo com o grupo, não inventar situações que não pertençam ao texto
agindo com naturalidade, pois um bom contador de histórias deve ser capaz de interpretar a ponto de alcançar
o imaginário do ouvinte, além de usar a criatividade para dá vida aos personagens[1].

No Brasil, que somente passou a ter obras literárias destinadas ao público infantil e juvenil com as mudanças
ocorridas nos países europeus no século XIX, começaram a ser produzidos os primeiros livros escritos para esse
público, mas é com Monteiro Lobato[2] que se teve início uma verdadeira literatura infantil, fora esse, então, o
precursor de uma nova literatura no Brasil, a infantil. Antes dele, a literatura infanto-juvenil teve seus primeiros
escritores, na verdade adaptadores e tradutores, como foi o caso do Alemão Carl Jansen (1823-1889) tradutor e
adaptador, e do brasileiro Alberto Figueiredo Pimentel (1869-1914) escritor de os contos da carochinha (FEIJÓ,
2010)

Mesmo a literatura infanto-juvenil tendo seus primeiros colaboradores, foi somente com Monteiro Lobato que se
teve uma literatura oferecida para o público infanto-juvenil. Além de escritor, Lobato foi tradutor e adaptador.
Por gostar tanto de “traduções e adaptações” dividiu suas obras literárias em três séries: a primeira era
constituída por suas obras pertencentes à literatura geral, a segunda eram as de literatura infanto-juvenil e a
terceira pelas traduções e adaptações, foi com ele que houve a revolução do campo editorial brasileiro, pois
nenhum escritor havia se preocupado em investir livros para esse público, mesmo sendo escritor ele teve uma
preocupação enorme com a materialidade dos livros que havia escrito, além de possuir uma linguagem simples
e fácil capaz de facilitar o desenvolvimento pleno da leitura (FEIJÓ, 2010).

Monteiro Lobato se preocupava com a materialidade dos livros que publicava – daí
investir na qualidade gráfica, importando maquinas modernas e explorando as
vantagens técnicas de usar equipamento novo e adequado. Cuidava pessoalmente, e
com carinho, da apresentação dos livros, exigia capas coloridas e ilustrações bem
feitas. (LAJOLO e ZILBERMAN, 1987. p.77).

Ao escrever para crianças, Lobato pensava na formação de futuros adultos, demonstrando a importância de
formar leitores, misturava sempre o mundo maravilhoso com a realidade, sendo assim permitia ao leitor viver
uma grande aventura por meio da realidade, bem como a grande influência que teve em relação ao mundo
literário, pois através da educação deles poderia haver transformação na sociedade em que viviam.
Compreendemos, aqui, que a aquisição da leitura pode realmente transformar tanto o indivíduo quanto país.

Por ter vivido grande parte da sua vida no sítio, Monteiro Lobato criou as aventuras do Sitio do Pica-Pau
Amarelo, lugar encantador que contribuiu significantemente para desenvolver a realidade de maneira fantástica
e imaginária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos realizados a respeito do lúdico, foi possível perceber que é de grande importância que os
discentes estejam aptos para utilizar metodologias baseadas na prática da ludicidade a fim de desenvolver nos
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seus alunos um interesse mais aprofundado para a leitura e aprendam de maneira significativa e prazerosa. Na
aquisição de leitura em língua portuguesa podemos perceber que muitos docentes sentem dificuldades ao se
depararem com os diferentes aspectos linguísticos em sala de aula, já que com a implantação das teorias
linguísticas, o ensino passa por transformações, esses professores, por serem acostumados a ensinar com base
nas gramáticas, acabam não aceitando os conhecimentos que os alunos possuem quando chegam às escolas e
simplesmente deixam de lado suas variações, podendo variar de acordo com o meio o qual estão inseridos e o
conhecimento literário oral que trazem de casa.

Quanto à literatura infanto-juvenil, tivemos a oportunidade de conhecer com mais profundidade seus principais
aspectos históricos e entender que ela é muito significante no processo de aprendizagem das crianças, pois a
mesma pode encantar as crianças através das histórias dos contos de fadas, havendo dessa forma uma melhor
compreensão da realidade de maneira criativa, tornando-as, leitoras e futuros cidadãos críticos. Ainda sobre a
literatura infanto-juvenil, que antes de chegar ao Brasil percorreu um longo caminho, relatamos o “pai” da
literatura, Monteiro Lobato de quem surgiu uma verdadeira literatura infantil, sendo ele o precursor de uma
nova literatura, a infantil.

Conhecer a história daquilo que é o nosso campo de estudo nos permite ser capazes de produzir um
conhecimento mais profundo, dessa forma podemos afirmar que a construção deste artigo foi de grande
importância, pois durante a pesquisa tornou possível aprofundar os conhecimentos a respeito do lúdico, do
ensino de leitura em língua portuguesa e suas principais transformações, da literatura infanto-juvenil, sua
origem e uma síntese sobre o pai dessa literatura aqui no Brasil.
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[1] As orientações apresentadas encontram-se em Cavalcanti (2004, p.73,74)
1. José Bento Monteiro Lobato, mas conhecido como Monteiro Lobato, nasceu no dia 18 de abril de 1882 em

Taubaté, cidade do interior de São Paulo e faleceu em 4 de julho de 1948 em São Paulo.
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