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RESUMO 

A literatura infantil advém de tempos remotos, quando histórias circulavam entre as 

nações por meio da oralidade. Mais tarde, quando se iniciou a disseminação de livros e 

materiais impressos, essa literatura ganhou um caráter humanizador, ou seja, passa a ser 

um meio de educação e instrução. O presente trabalho apresenta como objetivo geral o 

estudo da literatura infantil como recurso para a formação do sujeito bem como para 

construção de sua subjetividade. A metodologia utilizada pauta-se na pesquisa 

bibliográfica utilizando-se da seleção de obras, autores, leituras e reflexões sobre o tema 

abordado. Ressalta-se que a significação da literatura está no seu caráter estético e na sua 

função social. Os elementos que compõem as narrativas visam o desenvolvimento crítico 

e criativo dos leitores, além de influenciar o desenvolvimento das suas identidades. A 

força inspiradora e a ficção presente nas narrativas literárias favorecem a construção de 

personalidades. Constata-se que a subjetividade humana é resultado de acumulações de 

informações e esse processo é resultado das relações sociais, leituras de mundo e de 

diversas obras. O caráter intertextual presente na literatura, isto é, o dialogismo, constitui 

um processo de criação e produção de novos textos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A literatura, conforme os estudos de Silva (2007), com o passar do tempo passou a 

ser reconhecida como um conjunto de produções literárias de um determinado país, 

constituindo uma literatura nacional, isto é, nessa perspectiva entende-se que cada nação 

teria um conjunto de produções expressando as peculiaridades do espírito nacional. 

A justificativa desse trabalho pauta-se na necessidade de apresentar a literatura 

infantil como um recurso de reflexão e enriquecimento para o desenvolvimento humano, 

pois a relação da infância com as histórias fantásticas é antiga e sólida. Machado (2002), 

discorre em sua obra sobre as histórias infantis abordando que quando uma história é boa 

e bem contada, a criança diverte-se diante da narrativa lúdica, porque desperta 

criatividade e emoção. 

O estudo a seguir deu-se por intermédio de uma pesquisa bibliográfica, baseando-

se na leitura e análise de obras sobre o tema a ser abordado e o seu objetivo pauta-se na 

construção da subjetividade do sujeito através do contato deste com a literatura infantil.  

A importância do trabalho se encontra na disseminação e valoração do contato com os 

sujeitos com a literatura, bem como na apresentação das marcas sociais e históricas 

presentes nas narrativas como recurso na formação do sujeito leitor. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

2.1 LITERATURA: UM PANORAMA HISTÓRICO  

 

Para se compreender a importância do texto literário é importante construir um 

conceito de literatura. Em nota, Silva (2007, p. 10), menciona que  

 

[...] na segunda metade do século XVIII que, em virtude de transformações 

semânticas o lexema literatura adquiriu os significados fundamentais que 

ainda hoje apresenta: uma arte criadora, uma específica categoria da criação 

artística e um conjunto de textos resultantes desta actividade (sic) criadora.  
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O conceito de literatura, de acordo com os estudos de Silva (2007), é polissêmico, 

isto é, há dificuldades em se definir de modo exato esse conceito. A literatura não se 

restringe a uma herança, mas em um processo histórico de criação e produção de novos 

textos, isto é, surgem-se textos novos que fazem rupturas com os já conhecidos, 

provocando mudanças profundas e proporcionando novas leituras e posicionamentos. 

Contudo, é preciso fazer um panorama histórico sobre o surgimento da literatura. 

Amora (2006, p. 23), menciona que as especulações do “fato literário surgiram na 

Antiguidade grega, e na época do grande desenvolvimento de sua filosofia, ocorrido nos 

séculos V e IV a. C.”.  Essas especulações se preocuparam, a princípio, a caracterização 

da obra literária visando distinguir o que é literário e não literário. 

A obra literária caracteriza-se pela sua forma e conteúdo, Amora (2006), discute 

em sua obra que a forma se constitui da expressão do criador, ou seja, a obra é fruto do 

esforço e da criatividade de quem a escreveu, é algo original. O conteúdo envolve o 

conhecimento intuitivo, isto é, o saber que está no sujeito, suas ideias, intenções, vozes, 

sentimentos e o que o circunda, ou seja, o meio social, as relações sociais e o 

comportamento. 

Antônio Candido (2004), apresenta uma definição ampla de literatura, incluindo 

 

[...] todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os 

níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos 

folclore, Lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção 

escrita das grandes civilizações. (CANDIDO, 2004, p. 174). 

 

 

A literatura se comporta numa manifestação universal comum a todos os homens 

e tempos. A narrativa simples e lúdica que compõe as histórias infantis, encantam pessoas 

de diferentes idades. 

 

[...] a estória sempre reuniu pessoas que contam e que ouvem: em sociedades 

primitivas, sacerdotes e seus discípulos, para transmissão dos mitos e ritos da 

tribo; nos nossos tempos, em volta da mesa, à hora das refeições, pessoas  

trazem notícias, trocam idéias (sic) e... contam casos. (GOTLIB, 2006, p. 05). 
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As narrativas advêm da universalidade, e conforme cita Gotlib (2006), 

tradicionalmente, os sujeitos contam histórias, contos, fábulas, lendas, piadas e outros 

gêneros diversos usando a imaginação e a criatividade com intuito de repassar e preservar 

todos os saberes histórico-culturais dos grupos e comunidades para uma nova geração. 

 

2.1.1 Acerca da Literatura infantil 

 

A origem da literatura infantil advém das narrativas orais que eram contatas pelo 

povo, transmitindo valores, a fim de subsidiar, orientar os sujeitos para enfrentar a 

realidade social, além de serem transmitidas de geração para geração. 

A literatura em si, inicia-se desde cedo com os pequenos, quando a criança tem os 

primeiros contatos com livros coloridos, cheios de figuras e de diversos formatos. A 

narrativa lúdica e com personagens inusitados chama a atenção do público infantil.  

De acordo com Corso e Corso (2006, p. 25), “Quando essas histórias faziam parte 

da tradição oral, o doméstico não era tão dissociado do resto da sociedade, trabalhava-se 

num lugar que era a extensão da casa”.  Nesse contexto não havia distinção entre o mundo 

adulto e infantil, pois ainda não havia uma ideia clara de infância. Surge nesse contexto 

a figura da criança como um pequeno adulto com as mesmas responsabilidades e valores. 

Todo o aspecto fantasioso e lúdico utilizado pelos contadores vinham para 

minimizar contextos polêmicos da época. Por isso, os contos na sua origem eram 

destinados a toda população. Conforme Corso e Corso (2006, p. 25), 

  

Durante séculos, faziam parte de momentos coletivos, em que um bom 

contador de histórias emocionava sua plateia, incluindo gente de todas as 

idades. Com o passar dos tempos, foi diversificando-se a forma da narrativa, 

através da popularização dos livros (...). Mais recentemente, o cinema e a TV 

foram dominando a cena. 

 

 

Machado (2007, p. 69), reafirma que essas histórias têm origem muito antiga e, 

“para muitos estudiosos, estão associadas a alguns ritos das sociedades primitivas-

sobretudo ritos de passagem de uma idade para outra, ou de um estado civil a outro”. 
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Constata-se que tanto para a criança, quanto para o adolescente era importante exprimir 

a verdade sobre a humanidade, e sobre a própria pessoa, mostrando os conflitos do ser 

humano visando recuperar a harmonia a fim de revelar a verdadeira personalidade dos 

sujeitos. Ocorre que estes fatores começam a ser considerados pela sociedade, quando a 

criança começa a se tornar o elemento principal da família. 

Segundo Lojolo e Zilberman (2007, p. 14), “As primeiras obras publicadas 

visando ao público infantil apareceram no mercado livreiro na primeira metade do século 

XVIII”. Começa a partir de então a formação de um conceito de infância. 

 

Antes disto, apenas durante o classicismo francês, no século XVII, foram escritas 

histórias que vieram a ser englobadas como literatura também apropriada à 

infância: as Fábulas, de La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As aventuras 

de Telêmaco, de Fénelon, lançadas postumamente, em 1717, e os Contos da 

Mamãe Gansa, cujo título original era Histórias ou narrativas do tempo passado 

com moralidades, que Charles Perrault publicou em 1697. (LOJOLO e 

ZILBERMAN, 2007, p. 14). 

 

 

A partir do contexto de Revolução Industrial no século XVIII, surge o processo 

de urbanização e com isso a disparidade de classes sociais.  A partir disso, surge a 

instituição familiar que estabilizou a divisão do trabalho, logo o pai era responsável pelo 

sustento da casa e a mãe gerenciava os afazeres domésticos. Configura-se, nesse 

momento, a figura patriarcal, isto é, o homem como sujeito superior e absoluto diante das 

relações sociais.  

Conforme Lojolo e Zilberman (2007, p.  16),  

 

 
A criança passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o 

aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o livro) ou 

novos ramos da ciência (a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de 

que ela é destinatária.  

 

 

 Cria-se pela burguesia a instituição escolar que era facultativa até o século XVIII. 

Lojolo e Zilberman (2007), discorrem em sua obra que a escola se converteu em atividade 

compulsória pelas crianças, assim como a frequência a sala de aula. Além disso, Lojolo 
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e Zilberman (2007), salientam que em 1812, os irmãos Grim editaram a coleção de contos 

de fadas visando uma literatura para crianças.  

Os grandes clássicos, lendas e contos folclóricos são gêneros que passam por 

adaptações e inspiraram os contos de fadas, “Chapeuzinho Vermelho” e “A Bela 

Adormecida”, de Perrault e “A gata borralheira” e “Branca de Neve”. Define-se a partir 

de então, tipos de livros visando o público infantil com uma linguagem mais simples, rica 

em imaginação e com personagens inusitados. Diante da repercussão dessas adaptações 

esse modelo é adotado sucessivamente por outros autores. 

Machado (2002), discorre em seu livro que por volta de 1914 a 1918, a literatura 

infantil viveu “A Idade de Ouro”, isto é, foi quando esse gênero se distinguiu claramente 

da literatura destinada para adultos. Surgiram obras destinadas às crianças que também 

conquistaram leitores de todas as idades, como por exemplo “As Crônicas de Nárnia” do 

escritor inglês C. S. Lewis e o livro “Alice no País da Maravilhas” de Lewis Carroll. 

 

2.2 EM BUSCA DA IDENTIDADE LITERÁRIA 

 

A identidade envolve um processo, Bauman (2005, p. 19), menciona que “As 

‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e 

lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender 

as primeiras em relação às últimas”. A identidade é parte de uma construção coletiva, 

cabe aos indivíduos pegarem para si aquilo que faz sentido a sua realidade. No contexto 

social, o sujeito se depara diante de inúmeros modelos identitários, cabe ao sujeito definir 

por si aquilo lhe desperta interesse ou não. 

A troca de informações, isto é, a interação é inata para a sociedade, conforme 

Bakhtin (2014, p. 14), “ A língua é, como para Saussure, um fato social, cuja existência 

se funda nas necessidades de comunicação”. A interação, por meio da linguagem é a 

manifestação do falante que, por sua vez, transmite saber cultural e ideológico. 

A construção da identidade através da literatura considera os aspectos presentes 

no enredo da narrativa. De acordo com Culler (2007, p. 34), as “obras literárias 



ARTIGO 

 
 

 

oferecerem gamas de modelos implícitos de como a identidade é formada”5. As produções 

literárias envolvem características de uma nação, expressando um conjunto de valores, 

crenças, costumes que por sua vez influenciam o caráter do leitor. 

A literatura reúne diversas criações advindas de todos os níveis sociais e culturais. 

Conforme Candido (2004, p. 174), a literatura é a “manifestação universal de todos os 

homens em todos os tempos. ”  O homem precisa de ficção, portanto como fonte de ficção 

a literatura é uma necessidade universal, contendo o caráter humanizador. 

Candido (2004), discorre em sua obra que o caráter humanizador da literatura 

funciona como um instrumento de educação e instrução, ou seja, a palavra tem força 

inspiradora, servindo-se de modelo identitário, favorecendo na construção da 

personalidade, por isso o contato dos sujeitos com a literatura é indispensável. O homem 

precisa vencer a zona de conforto, alimentando-se de ficção, de linguagem, de estética, e 

de sentidos. 

O homem se constitui através de um longo processo acumulativo de informações. 

A experiência adquirida é fruto das relações sociais, portanto uma vez que o sujeito tem 

aproximação com o conhecimento literário, esse é disseminador de ideologias e saberes 

culturais que podem influenciar sua vida. 

Conforme Corso e Corso (2006, p. 303), as narrativas funcionam como “metáforas 

que ilustram diferentes modo de pensar e ver a realidade”. Os livros proporcionam 

diversas reflexões e sentidos que são extraídos pelo leitor da obra. Além do caráter 

estético, a obra literária é transmissora de valores, um exemplo disso, são os contos e 

fábulas que condicionam mesmo de forma inconsciente a percepção de mundo. 

2.3 A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE DO SUJEITO ATRAVÉS DA 

LITERATURA INFANTIL 

 

De acordo com Candido (2000), sua obra apresenta que a literatura em si tem uma 

função social, isto é, ela desempenha um papel na sociedade no estabelecimento das 

                                                 
5Citação do original: Literary works offer range of implicit models of how identity is formed. (CULLER, 

2007, p. 34). Tradução no texto de Daniela Holem Leguari. 
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relações sociais, podendo fazer a manutenção ou uma mudança na sociedade. Portanto, a 

criação e a recepção de uma obra podem englobar funções ideológicas. 

 A leitura de um livro pode agradar ou não um leitor e o incentivar à prática de 

leitura. Conforme Zilberman (2004), os “livros lidos na infância permanecem na memória 

do adolescente e do adulto”. Essas obras despertam lembranças e momentos na memória 

do leitor. 

 Costa (2007), discorre que a literatura infantil é fruto fictício e por mais que 

envolva informações e fatos relatados em sentido real, sempre estão cercados de 

elementos ficcionais que auxiliam no despertar da criatividade. 

 Portanto, sendo oral ou escrita a literatura é fonte e reserva da produção humana. 

Ela promove desenvolvimento intelectual bem como emocional além de ampliar a 

capacidade de compreender a complexidade das coisas. 

 De acordo com Lacerda (2003), a leitura tem ritos condicionados pela 

circunstância da sua materialidade, por exemplo, materiais de leitura, as condições de 

realização, de produção, recepção e objetivação, portanto a leitura precisa produzir 

significado e finalidade. 

 Nesse contexto de produção significativa Corso e Corso (2006) discorrem que os 

contos se relacionam a vida cotidiana quando um jovem ou adulto menciona um conto de 

fadas ou uma ficção infantil contemporânea, essas lembranças abrem possibilidades e 

associações para análises. 

A literatura infantil apresenta um conjunto de produções literárias juntamente com 

a manifestação do sentimento e pensamento por meio da palavra. Esse artefato cultural 

incentiva o universo da imaginação, com isso a criança desde cedo começa a praticar a 

leitura prazerosa. 

O hábito de ler estimula proficiência da escrita e da leitura, embasando a formação 

de um sujeito leitor, pensante e crítico. O hábito de leitura deve ser estimulado desde os 

primórdios, pois o sujeito necessita de estímulo para a prática da leitura. 

Conforme Azevedo e Rabinovich (2012, p. 212),  
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Por meio de histórias, a sociedade transmite conceitos, normas, que passam de 

geração em geração. De maneira lúdica, fácil e subliminar, a literatura atua 

sobre os pequenos leitores, levando-os a perceber e interrogar a si mesmos e 

ao mundo que os rodeia, orientando seus interesses, suas aspirações, sua 

necessidade de autoafirmação. Essa manifestação artística se mostra 

fundamental à formação e à evolução cultural do ser humano. 

 

 

 

Assim, a literatura infantil torna-se um artefato cultural que pode trazer 

contribuições relevantes. O ato de ler é agir socialmente, ou seja, é um direito que 

proporciona a construção de valores culturais, morais e de conhecimentos. O livro é 

responsável por armazenar o saber o cultural de um povo. Conforme Ramos e Panozzo 

(2010, p. 18), 

 
É um dos artefatos culturais que podem guardar a memória individual e 

coletiva das experiências de vida que alimentam a ficção e retornam à própria 

vida. Como objeto cultural, possui marcas de suas condições sociais de 

produção, de circulação e de recepção que o referenciam dentro de práticas 

sociais estabelecidas na sociedade.  
 

 

Constata-se que o livro participa da história cultural de um povo incluindo sua 

própria história desenvolvendo a comunicação social. A literatura envolve dialogismo, 

isto é, o diálogo com vários textos. O caráter dialógico de uma obra influencia a formação 

do sujeito, à medida que uma obra literária não esgota seu sentido quando se fecha a 

última página, isto é, sempre há algo a mais para ser analisado. 

 

4 CONCLUSÕES 

A literatura infantil é um mecanismo auxiliador na aprendizagem pois, ela 

apresenta a reserva da produção humana, além disso, a literatura possui função social. 

Sua materialidade busca disseminação a fim de desenvolver a criatividade e criticidade 

de seus leitores, isto é, promover ação, pensamento, subjetividade nos sujeitos. 

O caráter humanizador da literatura visa a transformação e o enriquecimento 

intelectual do homem por meio da leitura de obras literárias. Portanto, o contato com as 
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narrativas lúdicas e simplificadas desde os primórdios é essencial para o início do 

processo de formação da intelectualidade das crianças. 

Nessa perspectiva, o caráter dialógico da literatura proporciona a recepção e 

percepção de outros enunciados, por meio dessa interação intertextual que favorece a 

formação do sujeito e o exercício de cidadania. O trabalho visou a divulgação e 

valorização das obras literárias apresentando a sua significação para a sociedade. 
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