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Graças à ideologia da indústria da cultura, a 

conformidade ocupa o lugar da consciência; 

e nunca a ordem que dela brota é 

confrontada com o que proclama ser ou com 

os interesses reais do ser humano. 

 

               (Theodor W. Adorno) 
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RESUMO 
 

O presente trabalho objetivou investigar a identificação dos alunos do 1.º e do 3.º 
ano da I Fase do Ensino Fundamental do CEPAE/UFG com personagens e 
conteúdos de histórias narradas na atividade “Hora do Conto” na biblioteca (e de 
outras histórias conhecidas por eles em seu contexto familiar). De um total de 
sessenta e um alunos, dos dois terceiros anos, foram realizadas vinte e uma 
entrevistas, correspondendo a 34,43%. Foram também entrevistados três 
profissionais, dessa mesma fase da área de Ciências Humanas. Na escola 
pesquisada, presenciou-se um ambiente literário propício para formar os contadores 
de histórias e leitores críticos. Partimos do pressuposto de que a literatura infantil é 
um recurso fundamental para a formação de valores na criança, especialmente 
quando se considerou seu aspecto ambivalente, a tensão entre indivíduo e 
sociedade. Assim, o critério de escolha do livro literário pelo professor e contador de 
histórias é essencialmente político, pois o conteúdo do texto literário tanto pode 
reafirmar a ideologia do sistema dominante, adaptando-se a ele, quanto possibilitar 
ao leitor infantil constituir um pensamento crítico. Recorremos aos teóricos da Teoria 
Crítica da Sociedade, como Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin, para 
fundamentar esta discussão. Os conceitos de sociedade, educação, ideologia, 
indústria cultural, literatura infantil, experiência e infância constituem suportes 
teóricos norteadores para a análise dos dados empíricos deste trabalho. A 
investigação mostrou que a literatura infantil influencia na formação de valores na 
criança, tanto quando há questionamento da realidade social, como quando se 
reforça a ideologia dominante. Demonstrou que, para as crianças, a literatura, de um 
lado, revela aspectos utilitários, como seu auxílio para o desenvolvimento da leitura 
e escrita, e, de outro, contribui para instigar a fantasia e a imaginação, o que lhes 
possibilita o exercício do pensamento crítico. A escola é um espaço educativo por 
excelência, e por isso seu projeto deve pautar-se em uma concepção de educação 
orientado para a autonomia e a emancipação visando formar crianças 
questionadoras, especialmente, em relação à indústria cultural infantil, que hoje 
toma o seu cotidiano. Pressupõe-se que a literatura, concebida como arte, possibilita 
à criança criar novas experiências, isto é, construir reflexões e pensamentos críticos 
sobre valores da cultura dominante, valores estes que pairam em seu contexto 
social, sobretudo escolar e familiar.  
 

Palavras-chave: ideologia, educação, indústria cultural, literatura infantil, teoria 
crítica. 
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ABSTRACT 

                                                            
The present study aimed to investigate the identification of students of 1st and 3rd 
year of elementary school Phase I of CEPAE/UFG with the characters and contents 
of stories narrated in the activity "story time" in the library (and other stories known to 
them in their familiar context). A total of sixty-one students, third years, were held two 
twenty-one interviews, corresponding to 34.43%. Have been also interviewed three 
professionals of this same stage of the Human Sciences. In the school searched was 
found an experienced literary environment conducive to form the storytellers and 
critical readers. We start from the assumption that children's literature is a key 
resource for the formation of values in children, especially when it considered its 
ambivalent aspects, the tension between individual and society. Thus, the criterion of 
choice of literary book by teacher and storyteller is essentially political, because the 
content of the literary text can either reaffirm the ideology of the dominant system, 
adapting to it, or allow the child to build a critical thinking reader. We resort to 
theoretical critical theory of society, such as Adorno, Horkheimer, Marcuse and 
Benjamin, to substantiate this discussion. The concepts of society, education, 
ideology, culture, literature, industry experience and childhood are guiding theorist‟s 
brackets for the analysis of empirical data of this work. Research has shown that 
children's literature influence in the formation of values in children, both when there is 
question of social reality, as when it strengthens the dominant ideology. Has shown 
that for children, literature, on the other hand, reveals utilities aspects, such as his aid 
to the development of reading and writing, and, on the other hand, contributes to 
instigate the fantasy and imagination, which enables them the exercise of critical 
thinking. The school is an educational space by excellence, and therefore, your 
project must be based on a concept of education directed towards autonomy and 
emancipation, to form inquiring children, especially in relation to children's cultural 
industry, which today takes his daily life. It is assumed that the literature, designed as 
art, enables the child to create new experiences, that is, build critical reflections and 
thoughts about the values of the dominant culture, these values that hang in its social 
context, above all, school and family. 

 

Keywords: ideology, education, culture industry, children's literature, critical theory. 
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RESUMÉ 

 
 

Le présent travail a objectivé la recherche de l‟identification des élèves de la 
première à la troisième année de la 1ère étape de l‟Enseignement Fondamental au 
CEPAE/UFG avec des personnages et contenus des histoires racontées pendant 
l‟activité “L‟heure du conte” dans la bibliothèque (aussi bien qu‟avec d‟autres 
histoires de leur connaissance dans leurs contextes familiaux). Parmi les soixante et 
un élèves , issus des deux classes de troisième année, vingt et une interviews ont 
été réalisées, ce qui correspond à 34,43% du total. Trois professionnels du domaine 
des Sciences Humaines, travaillant avec des élèves de la même tranche d‟âge, ont 
aussi été interrogés. Dans l‟école où la recherche s‟est développée, on a pu 
constater une ambiance favorable à la formation de conteurs d‟histoires et de 
lecteurs critiques. Ce travail part du présupposé que la littérature d‟enfance est une 
ressource fondamentale pour la formation de valeurs chez l‟enfant, surtout quand on 
a pris en compte son aspect ambivalent, la tension entre l‟individu et la societé. Par 
conséquent, le critère de choix du livre littéraire soit par le professeur, soit par le 
conteur d‟histoires est essentiellement politique, du fait que le contenu du texte 
littéraire peut à la fois réafirmer l‟idéologie du système dominant, en s‟y adaptant, et 
rendre possible à l‟enfant-lecteur la construction  d‟une pensée critique. On a fait 
recours à des théoriciens de la théorie critique de la société tels qu‟Adorno, 
Horkheimer, Marcuse et Benjamin pour établir le cadre théorique de cette discussion. 
Les concepts de société, éducation, idéologie, industrie culturelle, littérature 
d‟enfance, expérience et enfance constituent des supports théoriques guidant 
l‟analyse empirique de ce travail. La recherche a montré que la littérature d‟enfance 
joue de son influence dans la formation des valeurs chez l‟enfant lors de la remise en 
cause de la réalité sociale, d‟autant plus qu‟elle renforce l‟idéologie dominante. Elle a 
montré que, chez l‟enfant, d‟une part, la littérature dévoile des aspects utilitaires 
comme son aide au développement de la lecture et de l‟écriture, et d‟autre part, elle 
contribue à susciter la fantaisie et l‟imagination, ce qui rend possible l‟exercice de la 
pensée critique. L‟école est un espace éducatif par excellence; son projet doit par 
conséquent être guidé par un concept d‟éducation orienté vers l‟autonomie et 
l‟émancipation, ayant pour but la formation d‟enfants critiques surtout par rapport à 
l‟industrie culturelle de l‟enfance, qui prend part entière dans leur quotidien. On 
présuppose que la littérature, conçue en tant qu‟art, rend possible à l‟enfant de créer 
de nouvelles expériences, c‟est-à-dire, construire des réflexions et des pensées 
critiques à propos de la culture dominante, des valeurs présentes dans leur contexte 
social, surtout scolaire et familial. 
 
Mots-clé: idéologie, éducacion, industrie culturelle, littérature de l‟enfance, théorie 
critique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de dominação da tecnologia altamente sofisticada, pesquisar as 

contribuições da literatura infantil para a formação da criança no contexto da 

indústria cultural constitui um imenso desafio para formadores de professores do 

Ensino Fundamental. Por um lado, a escola apropriou-se da literatura como um 

recurso diferenciado do livro didático, objetivando desenvolver a prática e o gosto da 

leitura na criança; por outro, essa relação entre literatura e ensino da leitura é 

ambivalente, visto que o livro é um recurso útil e indispensável para incentivar a 

criança a ter prazer na leitura, viver, sentir e sonhar o mundo imaginário das 

aventuras, mas também lhe possibilita questionar e compreender a realidade social. 

Posto isso, quando cabe à literatura cumprir sua função utilitária, por meio da 

legitimação da linguagem e da ideologia dominantes, necessário se faz dimensionar 

a preocupação em resguardar seu valor como arte, para a formação crítica da 

criança. 

Por esses princípios, optamos por desenvolver nossa pesquisa no Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE – entendendo-o como uma 

instituição educativa que desenvolve diferentes projetos de pesquisa, extensão e 

ensino, que investiga e incentiva a formação do leitor e escritor de diversos tipos de 

textos (poesia, carta, história, desenho, notícia e outros).  Um de seus projetos de 

extensão, contadores de histórias “Gwaya”, objetiva formar leitores e contadores de 

histórias de todas as idades. Em todas as salas de aula da I Fase possui um acervo 

de livros literários e de gibis trazidos pelos alunos a cada início de ano.  A escola 

conta também com um jornal, “Folhinha Aplicada”, destinada a publicar diversos 

tipos de comunicação escrita produzida pela comunidade escolar dessa fase. No 

mês de outubro toda a escola se envolve na comemoração do dia nacional do livro 

(29-10) criando uma programação especial de atividades como: conversa com 

escritores de literatura infantil; roda de contação de histórias entre professores, 

alunos e pais; feira de troca de livros, exposições de artes plásticas; apresentação 
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de vídeos de animação e lançamento do site Fuxico na Rede.1 Esse site originou-se 

do projeto de extensão e cultura “Grupo Fuxico: contadores de histórias do Cepae”, 

criado em 2011. É nesse contexto escolar, propício para formar leitores e contadores 

de histórias, que se situa o nosso sujeito da pesquisa. Assim, buscamos investigar e 

analisar a identificação das crianças do 1.º e do 3.º ano da I Fase do Ensino 

Fundamental com o conteúdo da história contada na atividade de leitura “Hora do 

Conto”, desenvolvida em 2010 na biblioteca escolar. A denominação “Hora do conto” 

não restringe que a contadora trabalhe somente com contos e contos de fadas,2 pois 

ela se utiliza também da poesia e de outras narrativas.  

Por partirmos do pressuposto de que a escola é uma instituição que expressa 

as contradições sociais, as quais podem ser reveladas ou não, justifica-se 

recorrermos ao estudo da teoria marxiana e dos teóricos precursores da teoria crítica 

da sociedade, sobretudo Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, assim como dos 

pesquisadores que se apropriaram dessas teorias para pensar a realidade atual, 

como Zuin, Crochík, Zanolla e outros. Iniciamos a discussão teórica pela análise 

estrutural da sociedade, pela concepção marxiana3, através da discussão da relação 

entre indivíduo e sociedade, para compreendermos a origem da constituição do 

indivíduo alienado, que se dá pelas relações sociais de trabalho. Na sociedade 

contemporânea, com a ampliação das relações produtivas, novas formas de trabalho 

foram criadas, assim como a diversificação de produtos a serem comercializados no 

mercado.  Atualmente, o indivíduo não é só o explorado na fábrica, como nos 

séculos anteriores, mas criou-se o consumidor para os produtos da indústria cultural, 

isto é, o indivíduo da pseudoconsciência, da consciência feliz,4 adaptado ao sistema 

capitalista.  Sobre essa ideia, Adorno (1994) afirma “[...] as relações de produção se 

revelaram mais elásticas do que Marx imaginara” (p. 63).  Esse indivíduo, ao ser 

iludido pela propaganda de ofertas facilitadoras de produtos da indústria cultural, 

satisfaz-se ao adquirir produtos e não reconhece os conflitos e as contradições 

                                                           

1
 www.fuxiconarede.blogspot.com. Acessado em 10/07/2012. 

2
 Segundo Mello (1995), a denominação „”conto de fadas‟ tem sido utilizada para classificar histórias 

provenientes da oralidade, com ou sem a presença de fadas, que se passam em um tempo e espaço 
indeterminados e têm por núcleo as ações de um herói (ou heroína)” (p.11). 
3
 José Paulo Netto (2012) utiliza o termo “Marxiano” com o objetivo de diferenciá-lo do Marxismo 

escolástico e dogmático. 
4
 Para Marcuse (1979, p.88), o sujeito da consciência feliz, em decorrência da “atrofia dos órgãos 

mentais”, não percebe as contradições sociais e as possibilidades de mudança da sociedade 
industrial. 
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sociais, porque, provavelmente, ele se sente integrado, mas apenas no mundo do 

consumo. A partir do referencial teórico frankfurtiano, elencamos as categorias 

norteadoras de nossa investigação empírica e a análise dos dados, destacando: 

educação, ideologia; indústria cultural da infância; experiência, identificação, 

projeção e literatura infantil. 

Para Adorno (2008), literatura é arte e sua criação resulta da subjetividade 

individual que reflete a universalidade da ideologia da sociedade industrial, como 

valores morais, normas sociais e consumo padronizado. Desse modo, na relação 

entre ideologia, literatura e Ensino Fundamental é necessário pensar a escola como 

uma instituição de ensino que possui a sua particularidade, mas que traz consigo 

traços sociais universais de um sistema dominante, a sociedade capitalista. Assim, 

partir do pressuposto de que o conteúdo do texto literário manifesta a ideologia 

dominante significa entender que ele que pode contribuir tanto para adaptar a 

criança ao seu meio social, quanto para formar nesta o pensamento crítico, que lhe 

permite transcender a sua realidade. Portanto, esperamos que os critérios de 

seleção do conteúdo do livro, elaborados pelo contador de histórias e professor, 

expressem a constante tensão entre o social e o indivíduo, o particular e o universal, 

possibilitando à criança, pela mediação da literatura, compreender o seus conflitos 

individuais em sintonia com as contradições sociais universais. 

 

Pois o teor [Gebalt] de um poema não é a mera expressão de emoções e 
experiências individuais. Pelo contrário, estas só se tornam artísticas quando, 
justamente em virtude da especificação que adquirem ao ganhar forma 
estética, conquistam sua participação no universal. (ADORNO, 2008, p.66) 

 

Os critérios de seleção da literatura infantil pelos profissionais da escola 

podem apresentar ambiguidade. De um lado se deparam com os livros, revistas, 

jornais e gibis que são produtos da indústria cultural, os quais são constantemente 

apresentados em exposições culturais e educacionais na escola e em outros 

espaços sociais. Nesse contexto, muitas editoras encomendam a autores a 

produção de livros infantis e muitas vezes até sugerem temáticas que estão 

presentes nos discursos oficiais (meio ambiente, violência...) definindo, assim, qual 

produto o público infantil vai consumir. Por outro lado, diante desses produtos 

ofertados no mercado, os profissionais, na condição de avaliadores, devem 
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considerar as obras que possibilitem às crianças vivenciarem os seus conflitos 

individuais e contextualizá-los. De acordo com Bettelheim (1980), os contos de fadas 

são histórias que propiciam às crianças vivenciarem essa tensão entre particular e 

universal, porque, “lidando com problemas humanos universais, particularmente os 

que preocupam o pensamento da criança, estas estórias falam ao ego em 

germinação e encorajam seu desenvolvimento” (p. 14). 

Neste trabalho, a pesquisa bibliográfica na área de literatura infantil 

intensificou-se na ocasião da pesquisa empírica, a qual englobou tanto os críticos 

literários como o levantamento dos livros infantis trabalhados na “Hora do Conto”, 

com os alunos do 1.º e do 3.º ano, postos em relação com as entrevistas realizadas 

com três profissionais do Cepae e vinte e um alunos do 3.º ano. A pesquisa 

bibliográfica dos críticos literários e da literatura infantil conhecida durante a 

pesquisa empírica foi realizada na Biblioteca Setorial da UFG.  No período de 

realização do Doutorado Sanduiche na Universidade do Minho – UMINHO – na 

cidade de Braga em Portugal, a pesquisa bibliográfica ampliou-se e oportunizou o 

estudo de críticos estrangeiros de literatura infantil na Biblioteca da UMINHO e na 

Municipal Lúcio Craveiro da Silva, como Veloso, Araújo, Bravo-Villasante, Diogo e 

Traça. O estudo dessa bibliografia contribuiu para a nossa formação e nos 

proporcionou viver e sentir a fantasia e a poesia tão necessárias na formação 

cultural do homem, bem como pensar na possibilidade de a literatura infantil instigar 

a criação de experiências e a formação do pensamento crítico das crianças. Nesta 

formação, consideramos a literatura contada ou lida como fundamental na formação 

de valores que contribuam com a elaboração do imaginário infantil e da consciência 

crítica, como possibilidade de situar-se no mundo e de viver de forma diferenciada 

daqueles que tomam a mídia como vetor de sua vida social.  

Apropriamo-nos da pesquisa qualitativa com o propósito de investigar e 

compreender os motivos que levavam as crianças a se identificarem com 

determinados valores e atitudes expressos pelos personagens das histórias 

contadas. Esta abordagem metodológica toma o sujeito em seu contexto social, 

cultural e histórico como alternativa de análise de qualquer fenômeno social, 

sobretudo quando se pretende investigar o objeto pela observação direta e pelo uso 

da entrevista. Para Lüdke e André (1986), “[...] a experiência é sem dúvida o melhor 

teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno [...] a observação 
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direta permite que o observador chegue mais perto da „perspectiva dos sujeitos‟” (p. 

26). 

A pesquisa empírica constituiu-se de duas etapas distintas: a observação na 

“Hora do Conto” e a realização de entrevistas com três profissionais da escola (P1, 

P2, P3) e vinte um alunos do 3º ano. Na primeira etapa, realizamos a observação da 

“Hora do Conto”, que se deu no período de três meses.  Essa atividade literária foi 

desenvolvida em um espaço da Biblioteca da escola. No horário oficial da escola 

estava previsto o dia em que cada turma participava dessa atividade. Dessa forma, a 

observação in loco seguiu o horário estabelecido pela escola, sendo que as quatro 

turmas (1.º A, 1.º B, 3.º A, 3.º B) ocuparam o horário de segunda-feira.  

O motivo principal da escolha das duas séries diferentes originou-se da ideia 

de compreender o trabalho de contação com os alunos de 6 e 7 anos, que já 

apresentavam um domínio relativo da leitura e escrita, porque, de certa forma, a 

aprendizagem dessas linguagens constituía um elemento indispensável para o 

entendimento dos objetivos dessa atividade, sobretudo o de formar leitores e 

contadores de histórias desde a infância.  A opção pela observação do 3.º ano foi 

influenciada pela contadora de história, quando fizemos nossa primeira visita à 

escola. Em seu relato nos disse chamar a atenção o fato de diversos alunos desse 

ano contarem histórias com domínio do texto e com uma expressiva entonação de 

voz e gesto. Assim, algumas questões orientaram a observação dos sujeitos da 

pesquisa na “Hora do Conto”: Com quais personagens e conteúdos das histórias as 

crianças se identificavam? As crianças relacionavam o conteúdo das histórias com 

sua vida? Havia história em que as crianças demonstravam maior interesse? 

A “Hora do Conto” seguiu uma rotina constituída por seis momentos: 1) 

discussão sobre a importância da leitura para a aprendizagem dos alunos; 2) 

apresentação do livro; 3) contação das histórias; 4) “fuxico ou cochicho”, 5) 

discussão coletiva sobre a história; 6) devolução e empréstimo de livros. Inicialmente 

a contadora expunha a importância da leitura de livros, jornais, revistas e de folhetos 

para a formação do leitor crítico. Em seguida contextualizava o texto da obra 

literária, a partir da qual realizava indagações dirigidas às crianças sobre o título da 

história,  sobre seu autor, ilustrador, editora e ano. Após a contação da história 

ocorria o “momento do fuxico e cochicho”, no qual as crianças conversavam em 
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dupla e em voz baixa sobre a história. Depois havia a discussão coletiva. Por fim 

acontecia a hora da devolução e empréstimo de livro. Caso alguma criança não 

tivesse devolvido o livro emprestado, os motivos do esquecimento eram discutidos 

com as crianças, sem ameaça e repreensão, mas sempre cedendo a voz a elas, 

com respeito, para que justificassem. Eram colocados diversos livros em cima das 

mesas para os alunos escolherem, mas eles podiam fazê-lo também nas estantes.  

Na etapa seguinte da pesquisa realizamos as entrevistas com uma amostra 

de 21 alunos das duas turmas do 3.º ano (A e B) do total de 61. No roteiro da 

entrevista destinado aos alunos abordamos os seguintes aspectos: o uso de sites de 

leitura pelas crianças na internet, as histórias e personagens com os quais se 

identificavam, a relação do conteúdo dos textos com a vida das crianças e a leitura e 

contação de histórias na família. Na ocasião das entrevistas, acrescentamos outra 

questão para saber a opinião dos alunos sobre a diferença entre o livro didático e o 

livro literário.  

Participaram das demais entrevistas a contadora de histórias e escritora de 

livros literários infantis, o professor de língua portuguesa e também escritor de livros 

para crianças e a coordenadora da biblioteca da escola. No roteiro norteador da 

entrevista com a contadora de história, indagamos acerca de sua formação 

acadêmica, concepção de infância, experiência com a literatura, objetivos e 

contribuição da “Hora do Conto” para a formação cultural das crianças, critérios de 

seleção de livros, especificidades da contação e integração dessa atividade com o 

ensino da leitura e a produção de texto em sala de aula. 

 Ressaltamos que as entrevistas com os profissionais da escola não estavam 

previstas no projeto inicial, porque a necessidade de sua realização ocorreu na 

ocasião da observação da “Hora do Conto”, pelo fato de dois deles (P2 e P3) serem 

escritores de livros literários infantis e terem participado do Grupo Gwaya. A opção 

em entrevistar a coordenadora da Biblioteca (P1) surgiu ao perceber o seu empenho 

e compromisso com essa atividade, especialmente com o envolvimento na 

programação e realização da Semana Nacional do Livro. Dessa forma, buscamos 

compreender o que esses profissionais pensavam sobre a relação da literatura e a 

formação crítica da criança. Reforçamos aqui, mais uma vez, a relevância da 

abordagem qualitativa de pesquisa, pela possibilidade de flexibilizar e acrescentar 
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novos instrumentos de investigação durante o seu processo, o que permitiu ao 

pesquisador a aproximação com os sujeitos envolvidos na formação cultural da 

criança. Todas as entrevistas foram realizadas e gravadas no espaço escolar, com o 

horário previamente marcado, e acompanhada de um roteiro elaborado em forma de 

questões (cf. Apêndices). 

A amostra de alunos para a realização das entrevistas procedeu, inicialmente, 

por sorteio em sala de aula e, em seguida, pela manifestação de alunos que não 

foram contemplados para participar da pesquisa. Do total dos 61 alunos que 

formavam as duas turmas de 3.º ano, intencionávamos pesquisar 12 alunos, 

entretanto o número dos sorteados somados aos interessados resultou em 21 

entrevistados. Diante do aumento do número de alunos a ser entrevistados, optamos 

pela entrevista de dois alunos por sessão. As entrevistas foram realizadas durante o 

recreio e no final do último horário. 

Em relação ao formato final, o trabalho está estruturado em três capítulos. 

Por entender a necessidade de contextualizar a educação e a literatura como 

manifestação do trabalho, o primeiro capítulo “Sociedade, educação, literatura e 

infância” analisa, inicialmente, pela concepção marxiana, a constituição do indivíduo 

alienado, que decorre da instituição da divisão do trabalho no sistema capitalista. Tal 

abordagem se justifica por apresentar a origem da razão instrumental, do sistema 

produtivo, do potencial consumismo desde o seu histórico, o qual se intensificou com 

o desenvolvimento de novas tecnologias e com o advento da indústria cultural, na 

qual situamos a literatura que foi produzida à semelhança de qualquer mercadoria. 

Ao discutir a relação entre arte e ciência, Adorno (2008) aponta que a aproximação 

entre elas resultou na predominância da objetivação da arte, tendo em vista que o 

desenvolvimento da ciência e a produção da arte como mercadoria vinculou-se à 

ideologia do sistema capitalista; 

 

A separação entre ciência e arte é irreversível. Só a ingenuidade do 
fabricante de literatura não toma conhecimento disso, pois este se considera 
nada menos que um gênio da administração, por sucatear as boas obras de 
arte e transformá-las em ruins. (ADORNO, 2008, p. 20) 
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Isso possibilitou refletir sobre a contribuição dos frankfurtianos para a análise 

da decadência cultural na sociedade contemporânea e na atual, amparada no 

estudo da redução da linguagem e do comprometimento com a comunicação 

humana, bem como com a formação do pensamento crítico, especialmente da 

criança. Assim, abordamos a literatura como um recurso que também reflete a 

fragmentação da linguagem. A análise da concepção de educação de Adorno é 

fundamental para direcionar nossa reflexão sobre qual formação se propõe para a 

geração infantil que hoje vive uma realidade de estreito contato com o mundo virtual. 

Finalizamos esse capítulo explanando os aspectos conceituais da literatura e da 

infância, destacando a polêmica entre os críticos literários sobre a definição do 

gênero e as implicações desse debate para o alcance de seu estatuto como 

literatura destinada ao público infanto-juvenil.  Realizamos também um panorama 

histórico da literatura universal traduzida para o português (contos de Perrault, dos 

Irmãos Grimm e de Andersen) em meados do século XIX e da origem da literatura 

nacional com o advento da primeira República. Esse retorno à história foi 

fundamental para pensar a importância de se preservar a literatura escrita e contada 

para a formação da criança na sociedade contemporânea, dominada pela realidade 

virtual. 

No capítulo segundo, “Indústria cultural e infância: (im)possibilidades 

formativas pela literatura infantil”, discutimos como a racionalidade técnica e 

administrada se apropriou da ideologia da diversão para desenvolver no indivíduo a 

necessidade de consumir produtos proclamados e impostos pela indústria cultural. 

Destacamos a análise da produção de jogos e brinquedos eletrônicos para o público 

infantil e suas implicações na formação cultural da criança. Ressaltamos a 

necessidade da criança de ocupar-se da literatura infantil em seu tempo livre, por 

vivenciar fantasias, aventuras e sonhos, tão necessários na formação de valores que 

formam a identidade para uma perspectiva mais humana e crítica.  

No capítulo terceiro, “Experiência, ideologia e literatura na infância: Hora do 

Conto no Cepae”, discutimos o conceito de experiência em Benjamin e o 

comprometimento da comunicação historicamente mediada pela narrativa, o qual 

decorreu do desenvolvimento da sociedade industrial. Em seguida, apresentamos 

cinco quadros para retratar a codificação dos dados da pesquisa realizada com os 

profissionais da escola e com os alunos. A pesquisa com esses profissionais foi 
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importante porque nos possibilitou conhecer sua concepção de infância e de 

trabalho na escola com a literatura infantil. No tópico seguinte, analisamos as falas 

das crianças enfocando a relação existente entre a leitura literária, a “Hora do Conto” 

e a formação de experiências e do pensamento crítico pela criança. 

Diante do exposto, este trabalho apresenta discussões teórico-metodológicas 

que revisitam aspectos conceituais da teoria marxiana, frankfurtiana e de teóricos da 

literatura infantil.  Buscamos na investigação empírica dados sobre a “Hora do 

Conto” para conhecermos como essa atividade de literatura infantil contribui para a 

formação cultural e humana da criança; atividade tão polêmica no mundo dominado 

pela informação e pela diversão no mundo virtual. 
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CAPÍTULO I 

SOCIEDADE, EDUCAÇÃO, LITERATURA 

E INFÂNCIA 

                                                            

A sociedade capitalista constituiu-se das relações sociais de trabalho em 

todas as áreas produtivas, e nesse sistema a literatura conquistou o seu lugar pela 

impressão e comercialização do livro literário e didático, que se estendeu para o 

jornal, a revista e outros tipos de material escrito. A estrutura social, econômica, 

política, cultural e educacional estabelecida na sociedade contemporânea formou-se 

ao longo da história política da humanidade, isto é, a atual realidade social não se 

desenvolveu naturalmente, mas por meio das relações de dominação entre classes 

sociais, salvo algumas atividades sociais específicas da sociedade primitiva nas 

quais se produzia para a subsistência do próprio grupo e não de outrem (MARX, 

1978; 1993; 2002). Desse modo, é importante compreender, no primeiro momento, 

como e por que as relações sociais de trabalho, de acordo com Marx, formaram e 

sedimentaram a sociedade capitalista, que gerou o indivíduo objetivado5, coisificado6 

e indiferente diante da miséria e da violência social. A (de)formação desse indivíduo 

se expandiu em outros setores sociais, como na instituição escolar, na vida política e 

no lazer, determinando o modo de vida de várias gerações por meio da 

administração sutil de uma cultura ilusória, utilizada pela burguesia industrial para 

sustentar o seu projeto econômico liberal e social.7  

Considerando os conceitos marxistas de trabalho, sociedade e indivíduo 

objetivado, os quais explicaram a origem da divisão social do trabalho e a 

                                                           

5
 Adorno e Horkheimer (1991) conceituam o indivíduo objetivado como aquele que se submeteu à 

lógica do sistema capitalista, à dominação tecnológica; o que resultou na limitação de sua 
consciência,   enfim, na “coisificação da alma”. 
6
 Para Marx (1978), o indivíduo coisificado resulta das relações sociais de produção, que consistem 

num relacionamento entre  coisas consigo mesmas e  com pessoas  como objetos (p.141).  
7
 Segundo Hobsbawm (1991), o projeto econômico liberal da burguesia foi criado com o advento da 

Revolução Industrial (século XVII) e da Revolução Francesa (século XVIII), cujos princípios, de 
liberdade, igualdade, individualidade, democracia e fraternidade, sustentaram a ideologia da 
burguesia industrial. 
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transformação da atividade criativa e prazerosa em alienação, apropriamo-nos da 

Teoria Critica da Sociedade da escola de Frankfurt8 para a discussão da relação 

entre razão, ciência, ideologia, conhecimento, cultura, arte e linguagem. O diálogo 

com essa teoria realizou-se, sobretudo, pelo pensamento de Adorno e Horkheimer 

(1991), Adorno (2003a; 2003b), Marcuse (1979) e Benjamim (1993). Elencamos 

alguns conceitos necessários para a análise, como: razão instrumental e 

tecnológica, pensamento unidimensional, ideologia, liberdade, experiência, arte e 

linguagem. É importante ressaltar que a burguesia criou alguns desses conceitos 

para sustentar a realização de seu projeto, o que resultou no esvaziamento de seu 

sentido real, a formação e humanização. Para Adorno e Horkheimer (1991), a 

promessa desse projeto não contribuiu para a humanização da sociedade; ao 

contrário, pois criaram-se outras formas de barbárie, como a violência física e a 

tortura psíquica. “O que nos propusemos era, de fato, nada menos do que descobrir 

por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, 

está se afundando em uma nova espécie de barbárie.” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1991, p.11) 

A produção e divulgação da literatura em geral destinada à criança também 

se insere na lógica do sistema capitalista, sobretudo quando considerada uma 

mercadoria como outra qualquer. Com a perda do sentido da comunicação mediada 

pela linguagem, especialmente pela narrativa,9 ou seja, com o comprometimento 

dessa comunicação pela abordagem da indústria cultural, especialmente no século 

XX, ampliou-se o desenvolvimento tecnológico e a criação dos meios de 

comunicação de massa, incluindo o jornal, as revistas, a televisão e o rádio. 

Marcuse (1979) denunciou que a redução da linguagem em frases fragmentadas 

(hifenização, gírias, abreviações e siglas) leva o pensamento a uma perspectiva 

ideológica; compromete a comunicação por levar à perda do significado e, por 

                                                           

8
 Os frankfurtianos Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamim estabeleceram um diálogo com o 

Marxismo. Adorno (1995), ao pensar a subjetividade, propõe o “giro copernicano”, que é uma volta 
para os estudos referentes à ação irrefletida do sujeito, ou melhor, à subjetividade do indivíduo 
coisificado, tanto por materialistas positivistas quanto por materialistas idealistas, dogmáticos (cf. 
ZANOLLA, 2007). Nos séculos XX e XXI contamos com outros pesquisadores da Teoria Crítica: 
Mattos, Jay, Crochíck, Zuin, Pucci, Lastória e Zanolla. 
9
 O termo Narrativa é anunciado aqui como [...] “género literário épico ou narrativo, que inclui a 

epopéia, a novela, o conto, a fábula” (PAZ; MONIZ, 2004, p. 146). Para Benjamin (1993), a 
experiência da tradição oral coletiva passada de pessoa a pessoa é sua matéria-prima...da narrativa 
e é isso que a define como um gênero literário.

 



26 

 

conseguinte, se torna um limite para a formação de um pensamento crítico sobre a 

realidade social. Desse modo, tendo como foco a educação ampla face à perda do 

sentido da linguagem e da experiência de narrar histórias na sociedade 

contemporânea, há que se preocupar com a formação a partir da infância, pois a 

prática de repassar as experiências de geração em geração pela expressão da 

palavra não pode extinguir-se. 

Recorremos ao estudo de Bettelheim (1980) para a discussão da importância 

da literatura dos contos de fadas para a formação da criança. De acordo com o 

autor, as histórias permitem que as crianças relacionem  o tema do texto ouvido ou 

lido com os conflitos psicológicos vividos em seu cotidiano, o que, por sua vez, lhes 

possibilita identificarem-se com um(a) personagem ou uma situação do texto 

apreendido. Partimos do princípio de que a escola, em sua particularidade, deve 

cumprir a função de formar a criança, e a literatura infantil torna-se um recurso 

importante. Entretanto, a escola reflete a ideologia e os valores da instância maior e 

universal que é a sociedade capitalista. Nesse sentido, abordaremos o referencial 

marxiano para compreender a origem do consumismo, da dimensão da indústria 

cultural  e suas implicações na formação da criança no Ensino Fundamental. 

 

1.1 Sociedade e capitalismo: a produção da mercadoria e do consumidor  

 

A literatura reflete uma atividade humana e cultural, ou seja, constitui trabalho. 

Isso exige ampliar a análise das condições ideológicas.  A formação a partir da 

infância, nesse aspecto, participa do processo produtivo. O entendimento desse 

processo que leva a arte à condição de trabalho e mercadoria do ponto de vista 

marxiano possibilitou-nos compreender a literatura como parte da indústria da 

cultura que contribuiu para o sucesso do consumo na sociedade capitalista, o que 

significa sua emergência como objeto cultural de consumo, bem como a do sujeito 

consumidor ampliando os riscos de decadência da formação humana.  

De acordo com a concepção materialista de história, elaborada por Marx e 

Engels (1987), no século XIX, o homem se constitui enquanto ser social em sua 

relação com a natureza e com outros homens, mediada pela sua atividade humana, 

isto é, pelo trabalho. Esse processo se dá de acordo com as condições materiais 
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(recursos naturais, organização social, instrumentos) e humanas (ser vital, físico e 

espiritual) de cada época histórica. Segundo Marx e Engels (1987), desde a 

antiguidade, na sociedade primitiva e comunal, o homem só produziu a sua 

subsistência, as suas necessidades básicas, porque existia enquanto ser vital. 

Nessas sociedades, a atividade humana era centrada na caça, na pesca, no cultivo 

da agricultura, na criação de alguns animais, na exploração de minerais, no trabalho 

artesanal (cerâmica, vestimenta, obras de arte, utensílios domésticos e de luta). 

Sendo assim, o homem se relacionava diretamente com a natureza transformando-a 

e transformando a si mesmo e aos outros.  

 
 
O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam a 
satisfação destas necessidades [alimentação, vestimenta, habitação], a 
produção da própria vida material, e de fato este é um ato histórico, uma 
condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, como há milhares de 
anos, deve ser cumprido todos os dias e todas as horas, simplesmente para 
manter homens vivos. (MARX; ENGELS, 1987, p. 39) 

 

 

Essa atividade primitiva de subsistência e sobrevivência vai diferenciando o 

homem da natureza e dos animais, constituindo-o como um ser social. Mas, como 

essa mudança ocorre? Podemos ilustrar isso emblematicamente: o pássaro (joão-

de-barro) retira da natureza o barro e o utiliza na construção de sua casa da maneira 

que ele está na natureza, não o transformando nem recriando-o. Assim, o animal 

muda a natureza, porém não tem a capacidade de refletir. Diferentemente do 

homem, que, quando vai construir uma casa ou outro objeto, pega o recurso natural, 

modifica-o e constrói algo novo. O indígena utiliza de sua força vital (física e mental) 

para pegar a madeira, transformá-la e criar a flecha para o seu uso e de sua tribo, ou 

para trocá-la por outras mercadorias necessárias à sua sobrevivência. Ele detém a 

matéria-prima e os meios de produção e, consequentemente, o produto final, a 

flecha. 

Com efeito, o homem só constrói a sua sobrevivência, a existência material e 

espiritual, porque tem a capacidade de criar, recriar e transformar a natureza, a si 

próprio e os outros homens. Por isso, a sua atividade humana como trabalho criativo 

é constitutiva do ser social e ontológico, ou seja, é parte da essência humana 
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(MARX; ENGELS, 1987). Sendo assim, o trabalho é elemento essencial para a 

sociabilidade, para a realização do ser genérico,10 universal, que é a essência do ser 

vital físico, espiritual e sensível. Dessa forma, a sociedade, mediada pelo trabalho, é 

o produto da ação recíproca dos homens. 

 
 
Portanto, o caráter social é o caráter universal de todo o movimento; tal como 
a própria sociedade produz o homem como homem, assim ela é produzida 
por ele [...] a minha existência própria é actividade (sic.) social; por isso, o que 
eu faço de mim, faço de mim para a sociedade e com a consciência de mim 
como ser social. (MARX, 1993, p. 94-95) 

 

 

Dessa forma, é nessa relação do homem com a natureza e dos homens entre 

si que a sociedade é constituída e, ao mesmo tempo, compõe o homem. “[...] tal 

como a própria sociedade produz o homem como homem, assim ela é produzida por 

ele [...] Portanto, a sociedade é a unidade de essência completa com a Natureza.” 

(MARX, 1993, p. 94) Nessa direção, não há separação entre o ser individual, 

particular, e o ser em sua totalidade, universal, genérico. Para Marx (1993), o ser 

genérico é constituído pela sua vida genérica a qual envolve a força física e 

espiritual, enfim, todos os sentidos humanos. Adorno e Horkheimer (1973) e Adorno 

(1994) também discutiram o conceito de sociedade e relacionaram-no ao processo 

histórico que constituiu a humanidade, especialmente na sociedade moderna. Nesse 

processo, perpassam as relações sociais de dominação da natureza, bem como as 

que se processam entre os homens, mediadas pelo sistema produtivo, que 

resultaram na formação da sociedade industrial, configurada como sociedade 

burguesa. Assim, “[...] o conceito de sociedade como tal só veio a ser formulado 

durante a ascensão da burguesia moderna” (ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p.26). 

Para os autores, a análise da constituição da sociedade burguesa, bem como de seu 

conceito, requer a discussão entre o universal e o particular, que envolve aspectos 

objetivos e subjetivos.  

Desse modo, a escola como uma instituição social e educativa, pode 

contribuir com o questionamento do sistema totalitário. Por essa concepção, a 

literatura é um recurso que auxilia a criança a pensar a realidade na qual se insere, 

                                                           

10
 Para Marx, é a atividade vital consciente do homem que o diferencia do animal. Precisamente por 

isso ele é um ser genérico (MARX, 1993, p. 67). 
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sobretudo nas atividades de contação e de leitura de histórias, as quais permitem ao 

aluno pensar no conteúdo da narrativa estabelecendo a relação entre esse campo 

específico do conhecimento com o universal. Adorno (1994) ressaltou que a 

sociedade capitalista analisada por Marx no século XIX é atual. Mesmo que nos 

séculos posteriores essa sociedade tenha se modificado em decorrência do 

desenvolvimento acelerado da tecnologia, ela continua sendo capitalista e totalitária. 

“Dessa forma, a sociedade modificou-se e continua a mesma.” (CROCHÍK, 2011, 

p.82) A sociedade atual, por meio da razão instrumental e da ciência, por um lado, já 

construiu conhecimento suficiente para a produção dos bens materiais e de 

consumo básicos para a sobrevivência de toda a humanidade. Por outro lado, o 

homem continua buscando inovações tecnológicas para sofisticar o sistema 

produtivo e os produtos. “Se as condições objetivas para a superação da dominação 

já estão presentes, deve-se voltar às condições subjetivas que são objetivamente 

determinadas.” (CROCHÍK, 2011, p. 89) Segundo o autor, é necessário voltar-se à 

consciência do indivíduo para analisar a dominação histórica entre os homens. 

      Na sociedade capitalista, o trabalho ontológico, originado como realização 

humana, converte-se em trabalho alienado. Mas, como e por que ocorre essa 

conversão? Para responder a essa questão, analisamos as duas esferas 

constitutivas do capitalismo: a propriedade privada e a divisão do trabalho.  De 

acordo com Marx (1993), o desenvolvimento do capital só foi possível porque contou 

com o indivíduo ilusoriamente livre para vender a sua força de trabalho ao 

proprietário, já que não tem posse dos meios, e o proprietário também é livre para 

comprá-la como uma mercadoria qualquer. Isso significa que o proprietário se torna 

dono da força de trabalho desse indivíduo, permitindo-lhe utilizá-la de acordo com 

seus objetivos principais: produção, reprodução e expansão do capital e acúmulo de 

riquezas. Assim, legalmente o Estado garante a liberdade a todos os indivíduos, 

mas, ao mesmo tempo, dentre esses, os que não detêm a propriedade privada 

tornam-se prisioneiros, escravos do sistema de produção capitalista.  

É nessa relação de compra e venda da força de trabalho que o indivíduo se 

torna mercadoria, porque o trabalho humano é, por excelência, o que a produz. E 

como esse trabalho se torna mercadoria? O trabalho abstrato quantifica o trabalho, é 

o tempo gasto da força de trabalho na produção de mercadoria abstraído do trabalho 
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específico e qualificado. Nesse processo de produção de mercadoria são criados 

dois valores da mercadoria: o valor de uso e o valor de troca.  

 O valor de uso é a utilidade, o uso que se faz da mercadoria. Mas, “os 

valores de uso são imediatamente meios de subsistência” (MARX, 1978, p. 136). A 

mercadoria aparece diante de nós com suas qualidades físicas e específicas, como 

um objeto que esconde a força vital gasta em sua produção, como uma cadeira que 

nos serve para sentar. Essa mercadoria em si não se apresenta como um produto 

do trabalho abstrato resultado do tempo gasto em sua produção, o qual cria o valor 

de troca, que é medido pela força de trabalho despendida na produção do produto. 

“Tempo de trabalho é o modo vivo de ser do trabalho, indiferente à sua forma, ao 

seu conteúdo, à sua individualidade; é o seu modo vivo de ser como quantidade, ao 

mesmo tempo que é sua medida imanente.” (MARX, 1978, p. 137) 

 
 
 Assim, a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado, 
enquanto for e por ser oferecida ou vendida como mercadoria pelo seu 
possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho. A fim de que seu 
possuidor a venda como mercadoria, é mister que ele possa dispor dela, que 
seja proprietário livre de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele e o 
possuidor do dinheiro encontram-se no mercado e entram um com outro 
como possuidores de mercadoria, dotados de igual condição, diferenciando-
se apenas por um ser vendedor e outro o comprador, sendo ambos 
juridicamente pessoas iguais. (MARX, 2002, p. 188) 

 

 

O processo de produção constitui-se de trabalho humano e das condições 

materiais (matéria-prima, meios de trabalho e instrumentos de trabalho). Os meios 

de trabalho estão disponíveis à produção de acordo com cada época histórica, os 

quais foram frutos do trabalho humano de gerações anteriores. “[...] consideramos 

meios de trabalho em sentido lato todas as condições materiais seja como for 

necessárias à realização do processo de trabalho.” (MARX, 2002, p. 205) Portanto, o 

homem só produz determinada mercadoria, como um eletrodoméstico, porque as 

condições materiais estavam postas para a produção dessa mercadoria, como a 

criação da energia, do plástico, etc. Nessa direção, com o aperfeiçoamento e 

sofisticação da tecnologia, a partir do final do século XX, outros produtos são criados 

na área da cultura, a exemplo da produção cinematográfica para adultos e público 

infanto-juvenil; de músicas; de jogos e brinquedos eletrônicos, como coleções de 

carrinhos, de CDs e DVDs; de literatura infantil e outros. “A violência da sociedade 

cultural instalou-se nos homens de uma vez por todos. Os produtos da indústria 
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cultural podem ter a certeza de que até os distraídos vão consumi-los alertamente.” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p.119) 

 Nas relações sociais de produção na sociedade capitalista, o trabalhador é 

coagido a produzir para além de sua subsistência, isto é, não por sua vontade 

própria, mas é forçado a produzir para outro. “O seu trabalho não é portanto 

voluntário, mas forçado, trabalho forçado. Ele não é portanto a satisfação de uma 

necessidade, mas apenas é meio para satisfazer necessidades exteriores a ele.” 

(MARX, 1993, p. 65) No processo produtivo capitalista, o trabalhador está 

integralmente oito horas à disposição do capitalista que comprou a sua força de 

trabalho por um salário médio, padrão (hoje, salário mínimo). Só que, para a sua 

sobrevivência, o trabalho de quatro horas é suficiente.  “[...] O trabalho excedente de 

um se torna condição de existência de outro.” (MARX, 2002, p. 580) Esse trabalho 

excedente constitui a mais-valia, que se apresenta de duas formas: mais-valia 

absoluta e mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é a forma originária, a extensão 

da jornada de trabalho. A outra forma é a mais-valia relativa, que decorre da 

absoluta; é o emprego da tecnologia como maquinaria para produzir maior 

quantidade de mercadoria em menos tempo de trabalho. 

Quais os desdobramentos do trabalho excedente para a vida do trabalhador, 

para a humanidade? Com a apropriação pelo capitalista do trabalho excedente do 

trabalhador, a mercadoria que ele produziu não lhe pertence; é exterior a ele, 

causando-lhe estranhamento em relação ao produto de seu trabalho. Por 

conseguinte, o trabalhador não se reconhece nesse produto, tornando-se alheio ao 

objeto e a si mesmo, ao seu ser genérico, à humanidade, que é a síntese da relação 

mediada pelo trabalho do homem com a natureza e dos homens entre si. 

 

O que o produto do seu trabalho é, ele não é. Quanto maior, portanto, é esse 
produto tanto menos ele é. O desapossamento do operário no seu produto 
tem o significado, não só de que o seu trabalho se torna um objeto, uma 
existência exterior, mas também de que ele existe fora dele, independente e 
estranho a ele se torna poder autônomo frente a ele, de que a vida, que ele 
emprestou ao objeto, o enfrenta do modo estranho e hostil. (MARX, 1993, p. 
63) 

 

Diante do exposto, percebe-se que o trabalho forçado torna o homem distante 

do mundo sensível e dele mesmo, resultando em sua alienação. Quais as 

consequências dessa alienação para a vida social, cotidiana do indivíduo? Como o 



32 

 

indivíduo alienado se relaciona com outros homens e com o produto de seu trabalho, 

isto é, com o consumo na sociedade capitalista? Apontamos essa discussão para a 

afirmativa de Marx: “[...] a produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas 

também um sujeito para o objeto” (1978, p.110), porque o sistema capitalista cria 

necessidades artificiais para o indivíduo com o objetivo de garantir a circulação do 

capital. Dessa maneira, induz o indivíduo a acreditar que necessita consumir os 

produtos ofertados pelo mercado. Desde o surgimento dos meios de comunicação 

de massa (rádio, jornais, televisão), a propaganda veiculada por esses instrumentos 

exerce o papel de prometer ao sujeito consumidor que a aquisição de determinados 

produtos, como o carro ou o aparelho doméstico mais sofisticado do ano, resolverá 

os seus problemas e conflitos pessoais, garantindo a sua felicidade. Mas a 

satisfação do indivíduo ao consumir um produto é imediata, por não realizar a 

satisfação espiritual humana (ADORNO; HORKHEIMER, 1991). 

A integração da cultura na ideologia industrial induziu o seu consumidor a 

comprar a diversão e a felicidade. De acordo com Adorno e Horkheimer (1991), a 

indústria cultural gera no indivíduo a necessidade de consumir novos produtos nos 

quais busca alcançar a felicidade por meio da diversão, sendo esses prometidos 

pela ideologia. Assim garantida ao público consumidor, a racionalidade da indústria 

cultural projeta seus produtos. “O indivíduo defronta-se com uma canção individual 

que, aparentemente, está livre para aceitar ou rejeitar.” (ADORNO, 1994, p.142)  

Uma vez que a posse da mercadoria promete, de forma imediata, a realização 

de desejos de consumo, ela se torna mais importante na vida social do que o próprio 

homem, o que significa que a mercadoria adquire vida própria, e o homem aparece 

como coisa, como produto das relações sociais. Portanto, ocorre uma inversão 

nesse processo de consumo: o ser humano passa a valorizar mais a mercadoria do 

que a si mesmo. Nessas relações mercantis, o indivíduo que possui o dinheiro 

adquire, cada vez mais, mais bens materiais e, consequentemente, se sente 

importante,  reconhecido e respeitado na vida social. Assim, o ter impera nas 

relações sociais, e o ser é submetido à mercadoria, como objeto. Na indústria 

cultural, a ideologia impõe um consumo padronizado; assim o indivíduo ao adquirir 

um produto, ou quando compra um ingresso para assistir a um filme, sente-se 

realizado. Dessa forma, as relações entre os homens são construídas pela 

mediação da mercadoria, tornando-se coisificadas, fetichizadas. O dinheiro é o 

fetiche do fetiche, porque troca todas as mercadorias.  Contrariamente, o trabalhador 
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assalariado não consegue adquirir produtos semelhantes aos do capitalista, porque 

o seu trabalho excedente garante o consumo do outro, que é o proprietário de sua 

força de trabalho. 

 

[...] o trabalho que põe valor de troca se caracteriza pela apresentação, por 
assim dizer, às avessas, da relação social das pessoas, ou seja, como uma 
relação social entre coisas. Somente na medida em que um valor de uso se 
relaciona com um outro como valor de troca é que o trabalho das diferentes 
pessoas se relaciona entre si como igual e geral. Por isso, se é correto dizer 
que o valor de troca é uma relação entre pessoas, é preciso acrescentar: 
relação encoberta por coisas. (MARX, 1978, p. 140) 

 

De acordo com o pensamento marxista, a riqueza do proprietário é, 

proporcionalmente, o empobrecimento do operário, visto que o capitalista se apossa 

de sua vida física e espiritual. “O operário só existe como operário logo que existe 

para ele. A existência do capital é a sua existência, a sua vida [...]” (MARX, 1993, 

p.76) Aquela liberdade de compra e venda da força de trabalho entre os indivíduos é 

legal e real porque é garantida pelo Estado, mas é falsa porque os “desapossados”, 

nas relações de produção, tornam-se prisioneiros, escravos do sistema capitalista. A 

prisão dos sentidos humanos, gerada pelas relações de produção da mercadoria, é 

a maior barbárie da sociedade contemporânea. “O homem necessitado, cheio de 

preocupações, não tem nenhum sentido para o espetáculo mais belo: o comerciante 

de minerais vê apenas o valor mercantil, não a beleza nem a natureza peculiar do 

mineral [...]” (MARX, 1993, p. 98) O impeditivo do homem de viver e expressar os 

seus sentidos de forma autônoma e prazerosa é a maior catástrofe do mundo atual, 

por ele conduzir a sua vida, calcada e presa nas relações mercantis, na objetividade. 

No século XX, a sociedade já se encontrava em um estágio avançado em 

relação ao desenvolvimento da ciência (domínio do conhecimento científico e da 

razão), da tecnologia e da educação, a ponto de garantir uma vida digna (trabalho, 

saúde, alimentação, moradia, educação e cultura), sem distinção de classe social. 

Entretanto, a realidade não tem confirmado essa garantia, porque os homens já 

viraram do século XX para o XXI e continuam a ser guiados por essa mesma lógica 

do capital. Que progresso é esse? Que civilização é essa em que o representante da 

evolução, do desenvolvimento, da ciência, do capital, da civilização, é aquele que 

detém o poder econômico, político e ideológico e, portanto, expressa a minoria? Até 

que ponto a humanidade alcançou a civilização? Marx e Engels (1987) fazem uma 
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relação entre o domínio material de uma classe (o proprietário) com o domínio de 

suas ideias. 

 

As idéias (Gedanken) da classe dominante são, em cada época, as idéias 
dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, 
ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à 
disposição os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos 
meios de produção espiritual. As idéias dominantes nada mais são do que a 
expressão ideal das relações materiais dominantes, as relações materiais 
dominantes concebidas como idéias; portanto, a expressão das relações que 
tornam uma classe dominante; portanto, as idéias de sua dominação. (MARX; 
ENGELS, 1987, p. 72) 

 

Mas, a sociedade não é constituída apenas por essa parcela dominante; é 

devido a essa desigualdade social que ela passou e está passando por um processo 

de desumanização, causada pela centralização do capital por um pequeno grupo 

econômico (a burguesia industrial/empresarial). De acordo com Adorno e 

Horkheimer (1991), o capitalismo e o desenvolvimento tecnológico, ao invés de 

possibilitarem à humanidade uma vida social sem dominação, desigualdade e 

violência, voltam-se contra o indivíduo, originando a desumanização. Esses autores 

explicam que o sistema capitalista é a própria dominação do homem pelo homem, o 

que implica a dominação subjetiva e objetiva do indivíduo a ponto de comprometer a 

formação de sua consciência. Assim, “o indivíduo se vê completamente anulado em 

face dos poderes econômicos” (ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p.14).  

Portanto, tanto a violência física como o impedimento para a formação de 

uma razão não adaptada à sociedade capitalista compõem a desumanização, desde 

que o homem dominou a natureza. Para os autores, esse domínio se naturaliza, 

recaindo na barbárie, isto é, vivemos em uma sociedade civilizada com indivíduos 

ignorantes, cegos.  Marx (1993, p. 64) relaciona a civilização à barbárie do operário 

ao afirmar: “[...] em que quanto mais civilizado o seu objeto [o produto de seu 

trabalho] tanto mais bárbaro o operário, em quanto mais poderoso o trabalho tanto 

mais impotente o operário [...]”. Nesse sentido, a história da humanidade, segundo o 

marxismo, está baseada na exploração do homem pelo homem, pelo seu 

semelhante: uns se tornam mais poderosos, onipotentes, ricos, ao passo que outros 

produzem para sustentar o poder econômico dos capitalistas, e isso representa a 

barbárie.  
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A seguir discutiremos a constituição da razão instrumental no contexto do 

desenvolvimento tecnológico e a possibilidade da produção de uma nova razão, a 

“consciência verdadeira” (ADORNO, 1995a).  

 

1.2 Os frankfurtianos no século XXI: atualização da razão instrumental e 

consciência crítica 

 
Com a intenção de fundamentar a origem da produção da cultura como 

mercadoria, sob a concepção da Teoria Critica da Sociedade, discutimos a teoria 

marxista no tópico anterior. Enquanto a lógica capitalista perdurar, dificilmente 

haverá autonomia de pensamento e emancipação humana. Diante dessa afirmativa, 

prevalecem indagações: por que os intelectuais denominados de esquerda, que 

buscam o conhecimento científico, a compreensão do marxismo, não utilizam a 

razão crítica para indignar-se com as desigualdades sociais geradas pelo sistema 

capitalista? Que tipo de racionalidade dirige a vida intelectual e material da 

humanidade? Por que os homens que vivem nessa sociedade se adaptam, 

conformam e se acomodam como espectadores diante do movimento da história da 

humanidade, que está se inclinando para o agravamento das desigualdades sociais?  

Como vimos anteriormente, o desenvolvimento do capitalismo foi assegurado, 

inicialmente, pelo princípio fundamental da existência de um indivíduo livre para 

vender a sua força de trabalho ao proprietário do capital. A partir dessa relação com 

o trabalho, a própria condição de ser trabalhador torna o homem preso ao sistema 

capitalista. Com efeito, não existe uma liberdade total, individual, para a produção 

somente de sua própria subsistência material, tampouco para exercer o pensamento 

autônomo para guiar a sua vida segundo a sua própria razão. 

A maioria dos filósofos positivistas11 do século XVIII focou as suas 

investigações teóricas na objetividade do conhecimento científico. Entretanto, 

anteriormente, Kant preocupou-se com a subjetividade do indivíduo, ou melhor, com 

                                                           

11
 Auguste Comte é considerado o fundador do Positivismo. Como teoria do saber, nega-se a admitir 

outra realidade que não seja a dos fatos. (MORA, 1982). Segundo Löwy (2002) a ideia fundamental 
do método positivista é de que a ciência só pode ser objetiva e verdadeira na medida em que eliminar 
totalmente qualquer interferência desses preconceitos [livre de juízos de valor, de ideologias políticas, 
sociais] ou prenoções (p.36). 
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a possibilidade de o sujeito pensar o objeto. “Chamo de transcendental todo 

conhecimento que em geral se ocupe, não dos objetos, mas da maneira que temos 

de conhecê-los.” (KANT, 1986, p. 36) Essa abordagem da subjetividade proposta 

por Kant contribui com os estudos e pesquisas dos frankfurtianos, sobretudo com a 

ideia de pensar o pensamento, a razão cristalizada da sociedade moderna e 

subsumida à sociedade burguesa. No final daquele século, Kant, em 1789, escreveu 

o texto “O que é esclarecimento”, no qual revelou a sua preocupação com o uso da 

razão em uma sociedade subjugada pela religião e pelo Estado burguês. De acordo 

com o pensamento desse filósofo, para que ocorra a liberdade de pensamento, “[...] 

é necessário que o indivíduo deixe a sua condição de menoridade [...], que é a 

inabilidade de usar seu próprio entendimento sem qualquer guia” (KANT, 2003, p. 1), 

e alcance o estado de maioridade, isto é, “[...] o uso público da razão deve ser livre 

todo tempo e somente isso pode levar esclarecimento à humanidade” (2003, p. 2). 

 Assim, vimos com Kant que a liberdade de pensamento em relação às 

instituições é condição primeira para que o indivíduo dirija a sua própria vida. 

Entretanto, em pleno século XXI, o indivíduo ainda não conquistou sua liberdade, 

porque a ideologia burguesa é predominante. Neste século, a sociedade 

representada pela burguesia industrial é respaldada teoricamente pela clássica 

frase: “Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis” (HOBSBAWM, 

1991, p. 77). Se conquistou o progresso econômico e científico e a hegemonia do 

poder político, ideológico, cultural e educacional, no entanto, esse progresso não 

contribuiu para a formação de sujeitos livres, nem para a constituição de uma 

sociedade sem desigualdade social, mais humana e justa. Exemplo disso está no 

desenvolvimento de pesquisas, em especial das empíricas, sobretudo na área das 

ciências naturais, as quais foram historicamente amparadas pela concepção 

positivista do conhecimento e sempre se sintonizaram com os propósitos do 

capitalismo, isto é, com o progresso, com o desenvolvimento tecnológico, resultando 

na adaptação da ciência às novas exigências do mercado, e não às necessidades 

dos sentidos humanos.  Dessa forma, o empirismo é ambíguo; de um lado contribui 

com o desenvolvimento da ciência, de outro os problemas sociais se agravam e se 

originam outros, a exemplo da violência urbana, do vício a drogas, do preconceito e 

da degradação do meio ambiente, que são emblemáticos. 
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O desenvolvimento tecnológico tem propiciado à humanidade determinados 

confortos, em sua vida cotidiana, que são inegáveis, a exemplo da expansão da 

informática e dos eletrodomésticos. Mas, temos que questionar o processo pelo qual  

se originou esse avanço tecnológico, ou seja, o “apossamento” da força física e 

espiritual do trabalhador, o qual forçou o indivíduo a produzir a sua vida material, 

mas precária, e a riqueza do detentor do capital. Esse mesmo indivíduo que canaliza 

as suas forças para o trabalho também se submete ao consumo da cultura 

industrializada, que “[...] ocupa os sentidos dos homens da saída da fábrica, à 

noitinha, até a chegada ao relógio do ponto, na manhã seguinte, com o selo da 

tarefa de que devem se ocupar durante o dia” (ADORNO; HORKHEIMER, 1991, 

p.123). 

Assim, o uso da razão com vistas a atender ao capital inaugurou uma nova 

racionalidade contemporânea, a razão instrumental, administrada. Deparamo-nos, 

aqui, com uma contradição social. Portanto, foi a partir desse contexto contraditório 

crescente, da estruturação e legitimação da sociedade industrial, do predomínio da 

razão tecnológica, do período da Segunda Guerra Mundial, que alguns intelectuais 

alemães, como Marcuse, Adorno, Horkheimer e Benjamim, começaram a participar 

das atividades do Instituto de Pesquisas Sociais,12 em Frankfurt, resultando na 

elaboração de uma Teoria Crítica Social, cujos representantes acreditavam na 

possibilidade da mudança da sociedade, mediada pela construção de um sujeito 

crítico, autônomo e emancipado de sua condição de sujeito coisificado, objetificado e 

indiferente ao outro e aos problemas sociais (cf. ADORNO; HORKHEIMER, 1991). 

                                                           

12
 A criação do Instituto de Pesquisas Sociais deu-se pela experiência de alguns intelectuais alemães, 

como Benjamin (1892-1940), Horkheimer (1895-1973), Marcuse (1898-1979) e Adorno (1903-1968) 
durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que os instigou a questionar a sociedade capitalista 
e o Estado totalitário. Nesse contexto, foi criado no ano de 1923, em Frankfurt, o Instituto de 
Pesquisas Sociais no qual desenvolveram-se pesquisas teóricas e empíricas sobre problemas 
políticos, sociais, culturais e educacionais. Estabeleceu-se, principalmente, o diálogo com o Idealismo 
alemão, com o Materialismo Histórico Dialético e com a Psicanálise. A decisão de construir uma 
teoria da Escola de Frankfurt, segundo ASSOUN (1991), adveio “da necessidade teórica da teoria da 
sociedade e da história, na medida em que se submete a uma reflexão conceptual” (p. 21). Segundo 
ZANOLLA (2007), “para Horkheimer, o objetivo dos estudos dos frankfurtianos era dar uma resposta 
às indagações marxistas sobre as possibilidades da transição revolucionária em meio ao dogmatismo 
e ao desafio dos sistemas políticos que, aparentemente, se rendiam a apelações do absoluto – no 
sentido da conciliação de elementos opostos –, que, de qualquer maneira, se ligava a um tipo de 
apelação enfática da verdade” ( p. 17). 
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Adorno e Horkheimer (1991), na discussão acerca do conceito de 

esclarecimento, recorreram à mitologia, à magia, ao saber, à narrativa Homérica,13 

ao conceito de liberdade e de ideologia. Nessa discussão, revelaram contradições 

desde o tempo primitivo, em que o homem, no embate com a natureza, passou a 

dominá-la. Dessa forma, “o que os homens querem aprender da natureza é como 

empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1991, p. 20).  

No processo de enfrentamento e luta do homem com a natureza, este sente 

medo e, para se livrar desse sentimento, diferencia-se da natureza pela superação 

da autoridade do mito, da superstição, do sobrenatural. Os frankfurtianos retomam a 

narrativa de Homero, na Odisseia (2007),14 como símbolo desse contexto. Ulisses, 

como herói astuto, tenta fugir do sedutor canto da sereia, para preservar-se da 

natureza e libertar-se pela sua razão.   Com efeito, o homem torna-se senhor da 

natureza e de si mesmo. “Destruídas as distinções, o mundo é submetido ao 

domínio dos homens.” (ADORNO; HORKHEMER, 1991, p. 23)  

 A partir de então, espera-se que o homem seja guiado por seu próprio 

pensamento, e não mais pelo mundo mítico. Entretanto, esse pensamento 

esclarecido não é autônomo, nem independente do contexto político e econômico no 

qual se formou, mas expressa os propósitos da sociedade liberal e ilustrada, que 

ilude o indivíduo por fazê-lo acreditar que ele exerce livremente a sua razão. “Quem 

se deixa atrair por suas ilusões está condenado à perdição, quando só uma contínua 

presença de espírito consegue arrancar um meio de vida à natureza.” (ADORNO; 

HORKHEMER, 1991, p. 44). Marcuse (1979), na obra Sociedade Unidimensional, 

contribui com a discussão do conceito de liberdade econômica e política, o qual se 

entrelaça com o de dominação no contexto da sociedade industrial e tecnológica.  

Segundo o autor, a própria premissa liberal, que expressa o direito da liberdade 

individual para o trabalho, já contém a “não-liberdade” do indivíduo. Se o indivíduo 

fosse livre em si, não precisaria de nenhum sistema econômico e político para lhe 

dar o direito de agir e dizer a sua palavra, o seu próprio pensamento, sem se sujeitar 

à razão de outrem.  

                                                           

13
 Adorno e Horkheimer (1991) retomam a narrativa homérica como referência para analisar o 

percurso histórico da constituição da Teoria do Conhecimento. 
14

 Obra de Homero. Tradução de Donald Shuler. Odisseia. Porto Alegre: L&PM, 2007. 
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Se o indivíduo não mais fosse compelido a se demonstrar no mercado como 
um sujeito econômico livre, o desaparecimento desse tipo de liberdade seria 
uma das maiores conquistas da civilização [...] A própria estrutura da 
existência humana seria alterada; o indivíduo seria libertado da imposição. 
Pelo mundo do trabalho, de necessidades e possibilidades alheias a ele; 
ficaria livre para exercer autonomia sobre sua vida que seria sua. 
(MARCUSE, 1979, p. 24) 
 
 

Essa dominação da liberdade do indivíduo é mediada pela razão instrumental, 

o que significa automatizar a reflexão impossibilitando o indivíduo de elaborar sobre 

o seu próprio pensamento. Dessa forma, o pensamento racional se transforma em 

pensamento irracional.  Nessa direção, Adorno e Horkheimer (1991) afirmam: 

 

O pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a 
máquina que ele próprio produz para que ela possa finalmente substituí-lo. O 
esclarecimento pôs de lado a exigência clássica de pensar o pensamento [...] 
O procedimento matemático tornou-se, por assim dizer, o ritual do 
pensamento. Apesar da autolimitação axiomática, ele se instaura como 
necessário e objetivo: ele transforma o pensamento em coisa, em 
instrumento, como ele próprio o denomina. ( p.37) 

 

 

Nesse contexto, a produção e comercialização da literatura infantil como uma 

mercadoria também se submete à racionalidade administrada, pautada no 

pensamento matemático, exato, o qual integra a decadência da cultura. “O 

denominador comum „cultura‟ já contém virtualmente o levantamento estatístico, a 

catalogação, a classificação que introduz a cultura no domínio da administração” 

(ADORNO; HORKHEMER,1991, p. 123), um paradigma para a sociedade capitalista 

e um condutor da razão e da prática social. “Para o esclarecimento, aquilo que não 

se reduz a números e, por fim, ao uno passa a ser ilusão.” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1991, p. 23) Portanto, o propósito do esclarecimento é contraditório. 

Por um lado, mediado pela ideologia, promete a liberdade individual, a felicidade 

humana, mas, uma vez conquistada a civilização, que é sinônimo de progresso e de 

conhecimento científico, acontece a dominação da natureza, o que resulta, também, 

na dominação do homem pelo homem. Para esses autores, “A essência do 

esclarecimento é a alternativa que torna inevitável a dominação” (p. 43). Marcuse 

(1979) também polemiza sobre a constituição da racionalidade contemporânea e 

expõe a relação entre razão, ciência e dominação. Argumenta que a “hierarquia 

racional” se estende à vida social. 
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O ponto que estou tentando mostrar é que a ciência, em virtude de seu 
próprio método e de seus conceitos, projetou e promoveu um universo no 
qual a dominação da natureza permaneceu ligada à dominação do homem – 
uma ligação que tende a ser fatal para êsse universo em seu todo. A 
natureza, cientificamente comprometida e dominada, reaparece no aparato 
técnico da produção e destruição que mantém e aprimora a vida dos 
indivíduos enquanto os subordina aos senhores do aparato. Assim, a 
hierarquia racional se funde com a social [...] A sociedade racional subverte a 
idéia de Razão. (MARCUSE, 1979, p. 160) 

 
 

 
Dessa forma, uma vez que os indivíduos como trabalhadores estão inseridos 

na divisão social de trabalho, integram-se hierarquicamente ao sistema de produção 

do sistema capitalista, configura-se uma classe social que produz seus meios de 

sobrevivência e uma outra, que a dirige, a qual é amparada pela razão tecnológica. 

Assim, a classe trabalhadora, na condição de produtora da mercadoria, posiciona-se 

em um lugar inferior na estrutura hierárquica do sistema, que se estende a todos os 

setores sociais. 

Portanto, a ciência é o aparato para a razão tecnológica, e essa forma de 

pensamento domina a totalidade da sociedade. Essa razão se fecha, por estar 

limitada ao pensamento e ao comportamento operacionais, enquadrados e 

moldados de acordo com a sociedade estabelecida pela sociedade industrial. 

Marcuse (1979) denominou essa forma de pensamento e de comportamento como 

unidimensionais.  “A sociedade barra todo um tipo de operações e comportamento 

oposicionistas; consequentemente, os conceitos a eles relativos são tornados 

ilusórios ou sem sentido.” (p. 35) Entretanto, para o autor, “pensar o pensamento”, 

isto é, essa razão estabelecida, se faz necessário para buscar alternativas para a 

construção de outra racionalidade, ou seja, a razão crítica,  que se propõe a  

questionar o pensamento enrijecido, cristalizado, petrificado, que comanda a 

realidade materializada, objetivada e coisificada. 

Mas, sabe-se que desfazer a “teia da dominação” não é um propósito fácil de 

ser realizado, porque esse feitio “[...] tornou-se a teia da própria razão e esta 

sociedade está fatalmente emaranhada nela” (MARCUSE, 1991, p. 162). Portanto, 

desmanchar cada fio sutil e oculto dessa teia requer a volta ao sujeito, o que Adorno 

(1995b) denominou de “segundo giro copernicano”. É preciso trazer de volta “o 

próprio sujeito à sua subjetividade” (ADORNO, 1995b, p. 191). Esse retorno ao 
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sujeito não implica tomar o sujeito separado do objeto, como sujeito em si, sem a 

influência da realidade a qual o fez; ao contrário, significa voltar a si mesmo, mas 

considerando-se como um sujeito histórico, que se constituiu a partir de suas 

relações sociais de produção, as quais produziram uma forma específica de 

pensamento, o pensamento objetivado. Sobre esse assunto Zanolla (2007) afirma: 

 

Ao objeto se espera a coisificação, ao sujeito, não. À prática se espera a 
objetivação, à teoria, a reflexão. Esses princípios justificam a advertência de 
Adorno quanto à necessidade do giro para o sujeito. Apesar das dificuldades 
apresentadas pela primazia do objeto do conhecimento, caberia ao sujeito, 
mesmo em meio à própria coisificação se libertar rumo à autonomia frente ao 
objeto. O sujeito pode ser humano, o objeto, embora imperativo pela 
alienação, não. (ZANOLLA, 2007, p. 28) 

 
 

Marcuse (1979), contribui para a compreensão da constituição do conceito de  

razão como verdade absoluta, única, e da dominação do próprio sujeito e da 

realidade, quando retoma alguns aspectos da filosofia clássica15 para analisar a 

origem da razão tecnológica contemporânea. Demonstrou que o racional é real, e o 

real é racional. Logo, a verdade é subjugada à existência real, material e subjetiva 

do indivíduo.  Assim, o reconhecimento do indivíduo em sua existência está 

condicionado à condução de atitudes formadas a partir da realidade proclamada 

como verdadeira. Ser é existir em consonância com a verdade, que por sua vez é 

real. 

 
Na filosofia clássica grega, Razão é a faculdade cognitiva para distinguir o 
que é verdadeiro e o que é falso, na medida em que a verdade (e a falsidade) 
é primordialmente uma condição do Ser, da Realidade – e somente nesse 
terreno uma propriedade das proposições. Verdadeira locução, a lógica 
revela e expressa aquilo que verdadeiramente é – distintamente daquilo que 
parece ser (real). E, em virtude dessa equação entre Verdade e Ser (real), a 
Verdade é um valor, porquanto Ser é melhor do que Não-Ser. (MARCUSE, 
1979, p. 126) 
 
 

Essas ideias levam à análise da literatura. Assim, quando o conteúdo da 

literatura infantil retrata a verdade da sociedade vigente, ele arrisca uma formação 

                                                           

15
 “Os filósofos gregos começaram a procurar a verdade face à falsidade, à ilusão, à aparência. A 

verdade era nesse caso idêntica à realidade, e esta era considerada como idêntica à permanência, 

ao que é. Os Gregos não se ocuparam apenas da verdade como realidade. Ocuparam-se também da 

verdade como propriedade de certos enunciados, dos quais se diz verdadeiros.” (cf. MORA, 1982, p. 

411) 
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adaptada à realidade. Então, na sociedade contemporânea, a concepção de 

verdade também se submete ao que é real, mas é uma realidade que contém 

elementos contraditórios, como a divisão social do trabalho e a  massificação 

cultural, o “pensamento unidimensional”, a razão tecnológica, a miséria e o 

preconceito. O pensamento verdadeiro é o que pensa em concordância com a 

realidade estabelecida politica, econômica e culturalmente, ou seja, com o mundo 

empírico, prático, com o comprovável, enfim, o que é validado pelo conhecimento 

científico e tecnológico. Dessa forma, negar essa realidade é negar a existência 

subjetiva e objetiva do sujeito, da realidade imposta. Então, “[...] pensar de acordo 

(sic.) com a verdade é um compromisso de existir de acordo (sic.) com a verdade [...] 

o caráter subversivo da verdade impõe ao pensamento uma qualidade imperativa” 

(MARCUSE, 1979, p. 133). Percebem-se aqui os riscos do conformismo e da 

adaptação à realidade estabelecida. Entretanto, a constituição de um outro 

pensamento de  realidade social requer a negação dessa “verdade” e desse sujeito 

conformista e ajustado à sociedade contemporânea. 

Desse modo, a compreensão do conceito de ideologia ajuda-nos a pensar na 

eficiência da dominação da razão científica e burguesa sobre a maioria da 

sociedade, resultando em seu conformismo. De acordo com Adorno e Horkheimer 

(1973), o sentido da palavra “conceito” como mediação para pensar a realidade 

social foi-se perdendo com o movimento teórico-prático da própria história da 

humanidade, sobretudo com a apropriação da classe burguesa dos conceitos de 

liberdade, igualdade, democracia e ideologia.  Para esses autores, o conceito de 

ideologia foi adquirindo novos contornos (conteúdo e função) de dominação quando 

de sua apropriação por diversos setores sociais, acompanhando as mudanças 

históricas.16 Assim, definem ideologia como falsa consciência e como mentira que se 

manifesta como verdade absoluta. “Os homens adaptam-se a essa mentira 

[ideologia] mas, ao mesmo tempo, enxergam através de seu manto [...] A ideologia 

já não é o envoltório mas a própria imagem ameaçadora do mundo. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1973, p. 203) Esses conceitos anularam o seu verdadeiro 

                                                           

16
 Para esses autores, o conceito de ideologia foi-se transformando no percurso do movimento da 

história; foi adquirindo contornos e significados diferentes em cada contexto social (cf. ADORNO; 
HORKHEIMER, 1973, p.185). 
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significado e tornaram-se um impeditivo para refletir a razão estabelecida e 

cristalizada por essa classe.  

Diante disso, abordar o conceito de liberdade na literatura infantil requer do 

escritor um posicionamento político frente à ideologia dominante: identificar o que é 

ser livre na sociedade consumista. O conceito de liberdade também foi adquirindo 

contornos e sentidos diferentes com o movimento da história e em sintonia com os 

interesses de grupos sociais, como de liberdade jurídica, política, econômica e 

liberdade de expressão da palavra e da arte. Entretanto, quanto mais se 

proclamaram essas diversas faces da liberdade, mais se concretizou a repressão à 

liberdade. Então, percebe-se aqui um esvaziamento do conceito de liberdade. “À 

negação de liberdade e até da possibilidade de liberdade corresponde a concessão 

de liberdades onde elas fortalecem a repressão.” (MARCUSE, 1979, p. 225) Com 

base nesse pensamento, há um distanciamento entre o conceito e o fato imediato, a 

coisa, porque o conceito, mesmo contendo o conteúdo da coisa imediata, ele se 

define como abstração que resulta da reflexão desse conteúdo, que “[...] pode ser 

um objeto da prática diária, uma situação, uma sociedade, um conto” (MARCUSE, 

1979, p. 109). Então, quando o conceito se adapta à realidade, atuando pelo viés 

ideológico, ele perde sua função de possibilitar a pensar criticamente as 

contradições sociais.  

 Um texto literário que propicie ao contador instigar e identificar junto aos 

alunos os seus diversos sentidos, especialmente as contradições sociais, auxilia na 

formação crítica das crianças. O conceito de dialética desenvolvido por Adorno 

(2009) contribui para essa discussão ao anunciar uma categoria que diz respeito à 

contradição, à reflexão, entre o conceito e a coisa. “A dialética está nas coisas, mas 

ela não existiria sem a consciência que as reflete; tão pouco quanto ela se deixa 

dissolver na consciência. Em uma matéria total, indiferenciada, pura e simplesmente 

una, não haveria nenhuma dialética.” (ADORNO, 2009, p.175) Nessa perspectiva 

dialética, a identificação do sujeito com a realidade, com um fato social, é 

necessária; é essencial que se mantenha a tensão, a reflexão entre seus aspectos 

constitutivos, visto que,  se houver extremismos, recaímos na idealização, e isso 

pode ser um impeditivo para a autonomia tanto do adulto quanto da criança. Isso diz 

respeito ao papel da literatura tanto como atividade criadora quanto como atividade 

de alienação. Se, em uma situação de leitura ou de contação de história literária 
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infantil, a criança demonstra identificar-se com algum personagem,  essa atitude é 

importante para a formação de seu pensamento e de sua personalidade. Mas, é 

preciso que o contador apresente à criança a relação entre a ação particular desse 

personagem com as de outros, suas contradições, sua realidade. Isso lhe 

possibilitará pensar não só em sua identificação com o modelo, mas em ações e 

fatos de outras histórias que expressem outros lugares, ideias, personagens bons e 

maus e significados diferentes. 

 De acordo com Adorno (2003b), o pensamento positivista se constitui em 

sintonia com o desenvolvimento da ciência e do conhecimento, e é refletido na 

criação e valoração da obra de arte. A sua criação é submetida à racionalidade 

tecnológica, burguesa, e aos propósitos da indústria cultural. Para o autor, toda obra 

de arte resulta do trabalho social, que requer o pensamento e a empiria, ou seja, a 

produção da arte envolve ao mesmo tempo a subjetividade e a objetividade. “A 

consciência do antagonismo entre o exterior e o interior imanente à arte faz parte da 

experiência artística.” (ADORNO, 2003b, p. 145)  Assim, a criação artística resulta 

da ideologia do autor e de sua relação com o objeto. “Todo o momento subjectivo 

nas obras de arte é, pelo menos, motivado, também pela coisa. A sensibilidade do 

artista é essencialmente a capacidade de proporcionar uma ressonância à coisa, de 

ver com os olhos da coisa.” (p.18)  

A criação artística é contraditória, porque, ao mesmo tempo em que seu 

conteúdo e sua forma advêm da oposição social, ela é também uma obra social. 

“Que a arte, por um lado, se oponha à sociedade na sua autonomia e, por outro, 

também ela seja social é uma das leis da sua experiência.” (ADORNO, 2003b, p. 

144). A literatura infantil concebida como arte, de um lado, pode expressar a 

realidade social; por outro, deve transcendê-la quando possibilita ao leitor questionar 

e indignar-se com base no conteúdo ideológico retratado na obra. “[...] há que 

preservar a alegria, o humor, o entusiasmo da criança, mas também que exercitar e 

desenvolver o seu espírito crítico e a sua capacidade de indignação.” (VELOSO, 

1994, p. 23)  

A valoração da arte relaciona-se com a literatura e é assunto abordado por 

Adorno (2003b). Na sociedade capitalista, o conteúdo e a forma de uma obra são 

apreciados e valorados pelo indivíduo de acordo com sua necessidade imediata, que 

entra em consonância com o produto que a indústria cultural impõe ao mercado de 
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consumo. Nesse sentido, a obra de arte torna-se utilidade, considerada como valor 

de uso.  Entretanto, a verdade de uma obra de arte é a contestação ao que é 

imposto como verdade do real. O exercício permanente da autorreflexão do artista e 

do espectador frente à realidade contraditória compõe a verdade do conteúdo da 

arte. Esse pensamento crítico e inconformista é a estética da arte. Essa verdade 

constitui-se na negação da sociedade; dessa forma a arte exerce a sua finalidade 

política.   

Nesse movimento dialético é que se produz a estética, isto é, o sentido da 

obra de arte. “A beleza é em si, historicamente, o que se liberta na luta.” (ADORNO, 

2003b, p. 46) Para o autor, a fruição da beleza da obra de arte requer o seu 

afastamento do imediato, do mundo sensível, do “reino dos fins práticos”, tanto na 

ocasião de sua criação quanto na sua apreciação pelo receptor, porque o belo evoca 

a essência da arte; “[...] enquanto imagem do uno e do diverso, surge como 

emancipação da angústia perante a totalidade esmagadora e a opacidade da 

natureza” (ADORNO, 2011, p. 85).  Desse modo, uma vez que a objetividade 

estética é mediatizada, ela “[...] significa a busca das condições e das mediações da 

objetividade da arte” (ADORNO, 2003b, p. 17). Assim, a estética compreende a 

busca das condições e das mediações objetivas da arte historicamente construída; é 

a experiência concreta e filosófica manifestada pela condição daquilo que a arte 

ainda não é, e necessita libertar-se da oposição entre conteúdo e forma existente na 

obra de arte.  

 Mas somente junto à filosofia, a ciência do pensamento e da reflexão, que 

possibilita pensar a irracionalidade, permite-se que a arte possa alcançar o seu 

sentido e beleza: a superação da miséria social, que é real e não aparente e que, 

com efeito, é retratada como feia diante da “beleza” da vida farta dos mais 

favorecidos economicamente e culturalmente. “O conteúdo de verdade de uma obra 

necessita da filosofia. Só nele é que a filosofia converge com a arte ou nesta se 

distingue.” (ADORNO, 2003b, p. 134) A importância da relação entre a arte e a 

filosofia é retratada por alguns estudiosos do pensamento de Adorno: 

 

Eliminar da arte a reflexão, reduzindo-a ao âmbito do simplesmente irracional 
(como fazia Kierkegaard), significa para Adorno trilhar o caminho da indústria 
cultural. Mostrar, porém, a participação da arte na racionalidade passa a ser 
então uma das tarefas centrais da Teoria estética. Isso porque a arte faz bem 
à filosofia. A filosofia precisa da arte. (ZUIN; PUCCI; RAMOS-DE-OLIVEIRA, 
2008, p. 103) 
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Marcuse (1979), em seu texto “O fechamento do universo da locução”,  

acrescenta à discussão a análise da linguagem ideológica para a compreensão de 

como e por que a burguesia industrial e política (governo) se apropriou da palavra 

para exercer e legitimar a sua dominação pela manipulação e redução da linguagem 

falada, escrita e virtual. O autor se utilizou de diversos termos em relação à prática 

da linguagem: “redução da sentença”; fixação e repetição”; “comunicação funcional”; 

“locução política”; “linguagem personalizada”; “redução hifenizada”; “genitivo 

flexional”.  Esses termos expressam situações imediatas, quando há a 

operacionalização  da linguagem,18 e se assentam na informação pela imagem e 

pela redução da sentença, adaptando-se à realidade objetiva. Entretanto, a 

linguagem portadora de sentido reflexivo e contestadora da realidade é consonante 

com o conceito. “Essa linguagem, que constantemente impinge imagens, milita 

contra o desenvolvimento e a expressão de conceitos. Em sua imediação e 

objetividade, impede o pensamento conceptual; impede, assim, de pensar.” 

(MARCUSE, 1979, p.101)  Assim, a harmonia e a sintonia desses termos, 

desprovidos de seu sentido próprio e representando a racionalidade dominante, 

impedem o desenvolvimento do verdadeiro significado da linguagem, que seria o de 

contribuir com a comunicação das contradições sociais, e não encobri-las com um 

véu que disfarça a realidade social.  “O conceito ritualizado é tornado imune à 

contradição.” (MARCUSE, 1979, p. 96)  Esse disfarce funciona como um impeditivo 

para a existência da linguagem como mediação, para que o indivíduo, como ouvinte, 

leitor e espectador, distinga os acontecimentos reais dos ilusórios.   

No contexto da indústria cultural, os dirigentes políticos e empresários criaram 

uma forma específica de comunicação social19 na qual a sentença gramatical perdeu 

                                                           

18
 O termo operacionalização significa reduzir a linguagem e o pensamento reflexivo a uma função 

política para manter a realidade estabelecida (MARCUSE, 1979, p. 110). 
19

 Tomemos alguns exemplos de propaganda (virtual e escrita), na sociedade atual, que se apropriou 
da linguagem reduzida com o objetivo de iludir o indivíduo sobre o produto ofertado no mercado, a 
qual estabelece uma relação íntima e personalizada com o leitor: “Não perca!!! Ofertas feitas para 
você” (página da internet, 22/12/2011). “Comprando na [...] você pode ficar milionário! A cada 100 
reais em compras você ganha um cupom e a chance de ganhar 1 MILHÃO DE REAIS! Alta 
tecnologia, grandes marcas e chance de ganhar UM MILHÃO DE REAIS” (Jornal O Popular, 
11/12/2011). “Faz mais pelo seu negócio. Faz mais por você” (Encarte do jornal O popular, 
20/12/2012). “Modernidade, design e preço baixo. Seus pedidos de Natal já começaram a se 
realizar”. “Mais um lançamento Bartira planejado para você” (Encarte de Jornal – Casas Bahia – O 
popular, 18/12/2011). “Mais um lançamento [...] planejado para você” (Jornal O popular,  18/12/2011). 
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a sua função principal, que é a de transmitir na íntegra e com significado uma 

mensagem ao leitor. Essa perda dificulta ao leitor pensar de maneira autônoma e 

reflexiva sobre a mensagem, porque a própria estrutura gramatical da sentença 

contém o teor de manipulação. “A linguagem fechada não demonstra nem explica – 

comunica decisão, sentença, comando.” (MARCUSE, 1979, p. 106) Assim, a própria 

estrutura gramatical foi pensada e elaborada com base nos objetivos do capitalismo, 

prevalecendo como única verdade. “O substantivo governa a sentença de um modo 

autoritário e totalitário, e a sentença se torna uma declaração a ser aceita – repele a 

demonstração, a qualificação, a negação de seu significado codificado e declarado. 

(MARCUSE, 1979, p. 95) A perda desse sentido foi causada pela redução da 

comunicação  expressa por uma razão tecnológica, voltada para a eficiência e a 

utilidade prática da linguagem. 

        Para Marcuse (1979), uma das fortes estratégias da comunicação funcional é o 

uso de palavras personalizadas, que induzem o indivíduo, imediatamente, a 

identificar-se com a função da mensagem, por exemplo: 

 

[...] o „seu‟ parlamentar, a „sua‟ rodovia, a „sua‟ farmácia predileta, o „seu‟ 
jornal; é levado a „você‟, „você‟ está convidado etc. Dessa maneira, as coisas 
e as funções sobrepostas, padronizadas e gerais são apresentadas como 
„especialmente para você‟. Pouca diferença faz se as pessoas assim 
objetivadas acreditam ou não. O êxito indica que essa linguagem promove a 
auto-identificação dos indivíduos com as funções desempenhadas por eles e 
pelos demais. (MARCUSE, 1979, p. 99) 

 

Desse modo, segundo Marcuse (1979), no processo de identificação do 

indivíduo com a função utilitária e imediata da linguagem – como a redução e a 

abreviação – ocorre também o empobrecimento do conteúdo da mensagem, do 

conceito, contribuindo para a disseminação de uma linguagem única, “fechada”, 

padronizada e moldada de acordo com os propósitos do sistema econômico e 

político. Uma vez que a linguagem se instrumentaliza, ela se torna uma mercadoria 

como outro produto qualquer que circula na sociedade de consumo.  Portanto, o 

pensamento unidimensional formou-se nesse processo; “[...] a linguagem 

funcionalizada, abreviada e unificada é a linguagem do pensamento unidimensional” 

(MARCUSE, 1979, p. 101). Assim, frequentemente encontrarmos escritas de 

                                                                                                                                                                                     

“Não se esqueça, o [...] está ao seu lado e a jornada ao primeiro milhão pode começar agora” 
(Revista Veja, edição 2244,  ano 44, n.º 47, 23/11/2011). 
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famílias silábicas nos textos de “livros literários” destinados às crianças em fase de 

alfabetização. Dos textos de cartilha espera-se essa linguagem fragmentada, do livro 

literário não. A linguagem abreviada e vazia compromete a comunicação, porque 

impossibilita à criança emitir significados e sentido ao texto e até mesmo identificar-

se com a sua falsa mensagem (cf. BRAGGIO, 1992). 

A redução e perda do significado da linguagem aconteceu também com a 

produção da literatura clássica, denominada pela linguagem popular de livro de 

bolso, que circula no mercado como uma mercadoria qualquer. Ainda, as cartilhas 

destinadas à alfabetização, que predominaram no ambiente escolar durante o século 

XX, processaram-se nessa redução e perda de sentido da linguagem, apresentando  

palavras e frases fragmentadas e descontextualizadas destinadas ao seu uso 

mecanizado,  dificultando a criança de pensar sobre o que leu, escreveu e ouviu.  

Atualmente, atividades que priorizam a imagem (televisão, cinema, DVD) 

tomaram o lugar da leitura. “Assim como a pintura perdeu muitas de suas funções 

tradicionais para a fotografia, o romance perdeu para a reportagem e para os meios 

da indústria cultural, sobretudo para o cinema.” (ADORNO, 2008, p. 56) A maioria 

das histórias escritas, dos contos de fadas, é reproduzida cada vez mais de forma 

resumida, comprometendo a sua transmissão original. Coelho (1997) analisou a 

natureza da literatura infantil, destacando que o seu reconhecimento como gênero 

literário relaciona-se com a concepção de criança como “miniatura de adulto”,20 e 

isso implica o entendimento dessa literatura como um gênero secundário e menor. 

 

Expurgadas as dificuldades de linguagem, as digressões ou reflexões que 
estariam acima da compreensão infantil; retiradas as situações ou conflitos 
não-exemplares e realçando principalmente as ações ou peripécias de 
caráter aventuresco ou exemplar... as obras literárias eram reduzidas em seu 
valor intrínseco [...]” (COELHO, 1997, p. 26)  

 

                                                           

20
  Para Ariès (1978), na Idade Média a criança não era reconhecida em sua particularidade. “É mais 

provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo [...] Apenas seu tamanho os distingue 
do adulto [...] No mundo das fórmulas românticas, e até o fim do século XIII, não existem crianças 
caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido.” (p. 50-51) Sobre 
esse assunto, Heywood (2004) acrescenta: “[...] a criança é um constructo social que se transforma 
com o passar do tempo, não menos importante, varia entre grupos sociais e étnicos dentro de 
qualquer sociedade” (p.21).  
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Sobre a redução da linguagem das histórias, especialmente dos contos de 

fadas, Bettelheim (1980) também se preocupou com a compreensão das crianças 

em relação à literatura infantil. Para o autor, atualmente as crianças estão 

conhecendo os contos de fadas em versões reduzidas, através da televisão, o que 

resulta na perda de seu significado, bem como interfere em sua socialização. “A 

maioria das crianças agora conhece os contos de fadas só em versões 

amesquinhadas e simplificadas, que amortecem os significados [...] – versões como 

as dos filmes e espetáculos de TV.” (BETTELHEIM, 1980, p. 32) A estrutura textual 

dessa literatura é reconhecida, sobretudo na academia, e especialmente por 

constituir-se de início, meio e fim, possibilitando que a criança compreenda e elabore 

a sua representação sobre a história sem perder a apreensão da totalidade do 

conteúdo do texto original, isto é, do seu significado. De uma forma ou de outra, a 

criança se identifica com o conteúdo (situação, personagem) da história que 

conhece, portanto o conhecimento integral do texto, sem a sua redução e 

fragmentação, é fundamental para ela desenvolver um raciocínio crítico, tanto sobre 

a história conhecida quanto sobre a realidade social. 

 

Só escutando repetidamente um conto de fadas e sendo dado tempo e 
oportunidade para demorar-se nele, uma criança é capaz de aproveitar 
integralmente o que a estória tem a lhe dizer oferecer com respeito à 
compreensão de si mesma e de sua experiência de mundo. Só então as 
associações livres da criança com a estória fornecem-lhe o significado mais 
pessoal, e assim ajudam-na a lidar com problemas que a oprimem 
(BETTELHEIM, 1980, p. 74) 

             

 Sendo assim, esse autor qualifica o conto de fadas como arte, porque 

considera que cada criança, ao ouvir ou ler uma história dessa natureza, crie 

diversas interpretações e significados diferentes de acordo com os seus conflitos 

interiores.  Assim, cada criança se identifica, ou não, com o personagem que mais 

expressa as suas necessidade psicológicas tanto no momento em que está em 

contato com a história quanto ao longo de sua infância. 

 

O conto de fadas não poderia ter seu impacto psicológico sobre a criança se 
não fosse primeiro e antes de tudo uma obra de arte [...] Como sucesso com 
toda grande arte, o significado mais profundo do conto de fadas será diferente 
para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em vários momentos de 
sua vida. A criança extrairá significados diferentes do mesmo conto de fadas, 
dependendo de seus interesses e necessidades do momento. Tendo 
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oportunidade, voltará ao mesmo conto quando estiver pronta a ampliar os 
velhos significados ou substituí-los por novos. (BETTELHEIM, 1980, p. 20-21) 

 

Desse ponto de vista, ressalta-se a importância de se narrar a história na 

íntegra, sem antecipá-la com explicações de palavras julgadas pelos adultos como 

difíceis de entendimento pelas crianças, objetivando facilitar a compreensão da 

mensagem do texto. Sendo assim, a criança poderá pensar com autonomia diante 

da história e sobre sua realidade. Entretanto, a condição essencial para que esse 

pensamento autônomo continue vivo será a permanência constante da tensão entre 

a imposição ideológica da indústria cultural às massas e a verdadeira realidade 

econômica, social e cultural.23 

 

1.3 Concepção de educação e infância na Teoria Crítica da Sociedade 

 
Para pesquisar a concepção de literatura infantil na abordagem frankfurtiana, 

necessário se faz o estudo da concepção de educação autônoma e emancipatória 

elaborada por Adorno (1995a), construída historicamente na contramão de uma 

educação violenta, sobretudo a  gerada no contexto nazista da Alemanha na 

primeira metade do século XX. Isso o instigou a pensar na literatura como mediação 

para a formação crítica da criança – contrária à violência, à indiferença e à 

desumanização. Para a teoria crítica, a barbárie é um fenômeno imanente à cultura 

e à civilização. O autor define a barbárie como violência física e psíquica praticada 

pelo indivíduo contra o outro e, assim, se propõe a compreender o que move o 

indivíduo a torturar o outro e a ser indiferente, frio e omisso diante do sofrimento 

humano. Esse indivíduo está adaptado à sociedade, que legitima a ignorância, a 

ponto de se lisonjear com a sua atitude imponente de torturador e de repressor, e 

“[...] nem se diferencia tanto a dor do outro e a dor de si próprio. Quem é severo 

                                                           

23
 “A rigidez inexperiente do mecanismo de pensamento que domina a sociedade de massa torna-se 

ainda mais flexível, se isso é possível, e a própria ideologia que se desmascare o produto oferecido, 

em sua qualidade de objeto premiado para fins de controle social [...] Para resumir numa só frase: a 

tendência inata da ideologia da cultura de massa, será necessário representá-la numa paródia da 

frase „Converte-se naquilo que és‟, como duplicação e super-ratificação da situação já existente, o 

que destruiria toda a perspectiva de transcendência e de cultura.” (ADORNO; HORKHEIMER, 1973, 

p. 202). “Elas podem ser verdadeiras „em si‟, como o são as idéias de liberdade, humanidade e 

justiça, mas não verdadeiras quando têm a presunção de já estarem realizadas [...] a definição de 

ideologia depende do que efetivamente atua como produto ideológico.” (p.199) 
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consigo mesmo adquire o direito de ser severo também com os outros, vingando-se 

da dor cujas manifestações precisou ocultar e reprimir.” (ADORNO, 1995a, p. 128) 

Desse modo, o frankfurtiano indigna-se com a forma contraditória com a qual a 

sociedade usufruiu do desenvolvimento tecnológico; ao invés de utilizá-lo em prol do 

bem comum, destinou-o à barbarização, através de práticas desumanas, como o 

uso de bombas atômicas para destruir cidades e populações. A essas atitudes 

irracionais e primitivas, Adorno denominou barbárie. 

 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização 
do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem 
atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria 
civilização [...] mas também por se encontrarem tomadas por uma 
agressividade primitiva, um ódio primitivo ou na terminologia culta, um 
impulso de destruição. (ADORNO, 1995a, p.155) 

 

Na contraposição dessas práticas bárbaras, Adorno (1995a) pensou na 

educação para formar  o indivíduo  humano, emancipado e  autônomo. Para o autor, 

a educação é ambivalente. De um lado, a criança deve-se integrar continuamente à 

cultura na qual vive, adaptando-se a ela, porque precisa conhecer, socializar-se com 

o conhecimento, valores e normas construídos no percurso da história. Quanto a 

esse aspecto, ele afirma que “a educação seria impotente e ideológica se ignorasse 

o objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo” 

(p. 144). Por outro lado, a educação deve, também, cumprir o seu papel de orientar 

os indivíduos na direção contrária à do passado bárbaro; assim, o indivíduo não 

deve estagnar-se, conformar-se com a realidade estabelecida, e sim pensar em uma 

educação voltada para a resistência a toda forma de barbárie, tanto a violência física 

e psicológica, quanto a indiferença aos problemas sociais, como a fome, a miséria, a 

doença e outros. “[...] quero que por meio do sistema educacional as pessoas 

comecem a ser inteiramente tomadas pela aversão à violência física.” (ADORNO, 

1995a, p. 165)   

Nessa perspectiva, a educação propõe formar o indivíduo para a 

emancipação, autonomia e humanização, cujos propósitos expressam os princípios 

norteadores da educação pensada por Adorno. Nessa linha, Coêlho (2009) também 

contribui com as reflexões sobre o sentido da educação e da escola para a formação 

humana. Para o autor, o papel da escola não se limita a ensinar os conteúdos 
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acumulados pela humanidade, colaborando para a adaptação dos indivíduos à 

sociedade tecnológica, mas cabe a ela, instituição educativa por excelência, ampliar 

a formação em todos os níveis de ensino por meio do conhecimento das obras 

culturais produzidas pelos homens em diversas áreas, como a literatura, a pintura, o 

cinema, a dança, o teatro, a filosofia, entre outras. Desse ponto de vista, a escola, a 

educação e a cultura se entrelaçam em prol da formação humana, do direito de 

questionar e de construir um pensamento autônomo. Esse autor ainda destaca a 

importância de se formar com rigor o leitor, visto que vivemos em uma sociedade 

orientada pela imagem e informação. 

 

O fato de vivermos hoje uma cultura da imagem e do som corrobora o sentido 
e a necessidade de que a escola não abra mão do texto escrito, da leitura dos 
livros, do aprendizado e do cultivo do pensamento, sob pena de reforçar o 
mundo que as crianças, os jovens e os adultos trazem para a escola, 
negando-lhes o direito fundamental a uma formação rigorosa e crítica, a uma 
educação autêntica e digna, e condenando-os a permanecerem no mundo da 
imagem e do som. (COÊLHO, 2009, p.199) 

 

 Assim, para o autor, a escola enquanto instituição formativa deve cumprir a 

sua função de formar leitores que pensem com autonomia e coletividade sobre a 

sociedade em que estão inseridos. Segundo Coêlho (2009), educar é instigar o 

pensamento, provocar a dúvida e a inteligência, formar leitores, enfim, é a 

possibilidade de criação de uma humanidade mais justa. Então, se a escola educar 

a criança com base nesses princípios, as possibilidades de compreensão das 

contradições sociais se ampliam. Para Adorno (1995a), o processo educativo deve 

iniciar-se desde a primeira infância pelo fato de a formação da personalidade, do 

caráter, da identificação e da identidade da criança, derivar dessa fase da vida. 

 

[...] conforme os ensinamentos da psicologia profunda, todo caráter, inclusive 
daqueles que mais tarde praticam crimes, forma-se na primeira infância, a 
educação que tem por objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na 
primeira infância. (ADORNO, 1995a, p. 121-122) 

 

Partindo do pressuposto de que a formação da personalidade e do caráter do 

homem inicia-se na infância, o papel dos familiares e dos professores para com a 

formação da criança deve ser constante objeto de pesquisa e debate na academia, 

na escola e na sociedade em geral. Na perspectiva de Adorno (1995a), essa 
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preocupação objetiva não incorrer na repetição de uma educação repressora, 

agressiva, violenta e silenciada face à tortura e ao sofrimento do outro, a exemplo do 

ocorrido no período nazista na Alemanha. O autor faz referência à proposta de 

Froebel24 para o jardim de infância na Alemanha e questiona o seu princípio 

educativo: a criança é comparada a uma planta que deve ser cuidada de acordo 

com o seu desenvolvimento natural; essa concepção naturalista e romântica de 

criança, em seu processo formativo desde a primeira infância, pode levar a uma 

identificação extrema com a natureza, e, adaptando-se a ela dessa maneira, a 

criança fica impossibilitada de pensar criticamente; confunde-se com a natureza, 

com o objeto, e se distancia de si enquanto sujeito. “Mas quando procuramos 

cultivar indivíduos da mesma maneira que cultivamos plantas que regamos com 

água, então isto tem algo de quimérico e ideológico.” (ADORNO, 1995a, p.154)  

A partir do pensamento de Adorno, Zanolla (2010) identificou uma concepção 

de infância que vai além de pensar a criança como ser natural, espontâneo, 

infantilizado, sem tampouco considerá-la somente em sua especificidade e 

particularidade, mas entendendo que à criança deve-se ensinar as contradições e 

conflitos da vida real sem camuflá-los e ocultá-los; ao contrário, deve-se discuti-los.  

A literatura infantil é um dos recursos importantes para tal situação, pois a infância, 

pela concepção da Teoria Crítica da Sociedade engloba uma relação humana, em 

que “[...] as crianças devem ser tratadas com atenção, sinceridade e afeto, para 

menos errarem e não ficarem desprotegidas, não se deve esconder a verdade sobre 

as dificuldades justificando sua faixa etária” (ZANOLLA, 2010, p.72).  

Dessa forma, percebe-se a atenção especial desta teoria com relação à fase 

da infância, com o revelar para a criança a realidade tal como ela é e como foi no 

passado, não encobrindo-a com o véu ideológico,  porque “crianças que não 

suspeitam nada da crueldade e da dureza da vida acabam por ser particularmente 

expostas à barbárie depois que deixam de ser protegidas” (ADORNO, 1995a, 

p.135). 

                                                           

24
 Arce (2002) explicou que o bom jardineiro sabe „ouvir‟ as necessidades de cada planta e respeitar 

seu processo natural de desenvolvimento. Para Froebel, assim também ocorre com as crianças, 
portanto os adultos encarregados da sua educação deveriam comportar-se tal como o jardineiro 
(p.12). 
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  Zanolla (2010) contrapõe-se a uma visão infantilizante de criança e destaca 

que se “deve ensinar as crianças a ser educadas para refletir e ter consciência de 

seus atos, podendo, assim, distinguir entre o certo e o errado sem serem 

infantilizadas” (p.73). “Não há em teoria crítica uma teoria desenvolvimentista da 

infância nos moldes da educação moderna, entretanto, existe um olhar sobre as 

possibilidades de, a partir do universo infantil, combater a ignorância e a barbárie a 

partir da formação familiar e escolar.” (p. 86) Diante disso, a educação da criança na 

família e na escola deve contribuir com a superação da barbárie e não com a sua 

continuidade, porque, conforme Adorno (1995a), a não repetição de atitudes 

desumanas é condição para a sobrevivência da humanidade. Com base nesses 

propósitos, os pais e os professores podem contribuir com a formação de valores 

humanos, orientando e educando as crianças para enfrentarem com autonomia os 

conflitos e a ambiguidade da vida a partir de sua realidade. A literatura infantil é 

recurso que tem sido utilizado por professores em atividade de leitura e de contação 

de histórias, mas que pode ser indicado e trabalhado também pelos pais e familiares 

das crianças. 

 A seguir, abordamos alguns aspectos históricos da literatura infantil, 

destacando a origem de sua inserção nas práticas pedagógicas e a polêmica de sua 

definição como literatura destinada à criança. Tal discussão nos ajuda a situar 

historicamente o lugar que a literatura ocupou para alguns críticos literários e para o 

ensino, bem como a reafirmar a necessidade da continuidade da utilização da 

literatura infantil no processo formativo da criança em uma época dominada pela 

realidade virtual. 

 

1.4 Aspectos históricos e conceituais da literatura infantil  

 

 
O debate acadêmico sobre a necessidade de se diferenciar a literatura infantil da 

literatura em geral data do final do século XIX, época em que a família e a escola 

estão sendo estruturadas em torno da criança. O estudo da obra “História da 

Literatura Infantil Universal”, de Carmen Bravo-Villasante, do ano de 1977, 

possibilitou-nos compreender o aspecto histórico da literatura escrita para crianças e 

jovens, desde o início da sociedade moderna até o século XX. A autora revelou a 
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intencionalidade e a ideologia que a maioria dos países europeus, asiáticos e 

nórdicos tiveram ao criar e traduzir obras didáticas e literárias destinadas à formação 

religiosa e moral das crianças. O ensino da leitura por meio do livro didático, 

denominado por “instrução”, predominou, mesmo após o surgimento da literatura 

infantil. Assim, o livro didático tinha a função de ensinar leitura, escrita, religião e 

outros materiais pelo método, disciplina e rigor; o livro literário, pela sua própria 

natureza, aspirava transmitir a poesia e possibilitava despertar a criatividade e a 

sensibilidade na criança.  

A autora remete-nos a alguns pensadores dos séculos XVII e XVIII, como 

Locke26 e Rousseau27, os quais manifestaram oposição ao ensino escolástico 

religioso. Diante da contribuição desses clássicos, indagamos: até que ponto, diante 

do império tecnológico do mundo virtual, a literatura infantil oral e escrita, concebida 

como arte, pode contribuir para formar culturalmente a criança? É a partir dessa 

questão que pretendemos discutir os contornos que a literatura infantil adquiriu e 

conquistou como estatuto de um campo específico na indústria cultural.  

O consumo exacerbado fez com que a criança passasse a ocupar uma 

centralidade na maioria dos espaços sociais, como na família, no tempo livre e na 

escola. A necessidade de produzir na academia uma literatura direcionada ao 

público infantil sintoniza com as mudanças ideológicas na forma como a família, a 

escola e a sociedade manifestaram-se sobre o lugar e importância da criança na 

sociedade moderna, especificamente a partir do século XVII. Nessas instituições, a 

criança passou a ser concebida em sua particularidade infantil. A família moderna 

começou a preocupar-se com a educação da criança, e a escola centrou o ensino 

em sua fase cognitiva. “[...] ela deu à família do século XVII a sua principal 

característica [...] A criança tornou-se um elemento indispensável da vida cotidiana, 

e os adultos passaram a se preocupar com sua educação, carreira e futuro. (ARIÈS, 

1978, p. 270)  

                                                           

26
 Locke (1632-1704) foi o fundador do empirismo inglês.  A educação moral deve ser orientada pelo 

princípio da „virtude‟ e deve centrar-se na experiência e na utilidade com a finalidade de desenvolver 
a natural curiosidade das crianças, assim, amadurece seus interesses e se afirma também através do 
jogo e do trabalho (cf. CAMBI, 1999). 
27

 Rousseau (1712-1778) pode ser considerado como pai da pedagogia moderna por questionar a 
educação tradicional dos jesuítas e a falta de liberdade do indivíduo na sociedade civil e na escola. 
Assim, propõe a educação natural para o protagonista de sua principal obra “Emílio ou Da Educação”, 
de 1757 (cf. CAMBI, 1999). 
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No século XVIII, Rousseau contribuiu para delinear a concepção de criança, 

quando afirmou que “a natureza quer que as crianças sejam crianças antes mesmo 

de ser homens [...] a infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhe são 

próprias; nada menos sensato do que querer substituí-las pelas nossas” (1992, p. 

75). Vale destacar que, do ponto de vista teórico, o pensamento de Rousseau 

influenciou nos séculos seguintes, ainda que lentamente, na elaboração de políticas 

públicas para acolher, cuidar e educar a criança excluída socialmente, 

principalmente a abandonada e órfã. Entretanto, a criação de instituições para 

atender a essa criança foi assegurada pela ideologia da caridade, da filantropia e do 

assistencialismo,28 que implicou a formação da criança para a submissão e a 

adaptação à sua condição de assistida. 

 Marcílio (1998), ao pesquisar a história da criança abandonada e a criação 

de instituições para atendê-la (acolher, cuidar e educar), como a Roda de Expostos, 

denominada também de Casa de Recolhimento, na Europa e no Brasil, explica que 

parte das meninas assistidas por essas instituições  permaneceram  nesse lugar até 

a fase adulta;  tornaram-se professoras da instituição que as acolheu, e, “muitas 

vezes, pedia-se a essas professoras que doassem29 parte de seu salário para a 

manutenção da Roda e do Recolhimento” (p. 173). Então, temos aqui um exemplo 

que se insere na formação da ideologia de submissão da infância brasileira excluída. 

Diante dessa abordagem da infância na sociedade e na cultura, pode-se 

analisar o papel da literatura como instrumento de formação. A discussão da 

definição da literatura infantil como uma literatura menor, subliteratura, subgênero, 

subproduto e paraliteratura em relação à literatura destinada ao jovem e adulto, está 

presente entre alguns críticos da literatura,30 especialmente a partir do século XX, 

quando a produção e divulgação da literatura para criança, (livros literários, contos 

de fadas, poesias, dentre outros) começou a se expandir junto às escolas dessa 

                                                           

28
 Para Merisse (1997, p. 32), nos séculos XVIII, XIX até o século XX, o atendimento à criança 

abandonada e órfã caracterizou-se sucessivamente pela ideologia filantrópica, higiênico-sanitária, 

assistencial e educacional. 
29

 Marcílio cita o registro escrito de 1882 sobre esse assunto: “correspondendo a devolução em 
dinheiro à proteção que receberam, e elas têm-se mostrado agradecidas, concorrendo com maior 
parte de seus vencimentos de professoras para a sustentação do estabelecimento que as colocou na 
vantajosa posição que ora ocupam na sociedade” (apud MARCÍLIO, 1998, p.173). 
30

 Alguns críticos da literatura infantil citados neste trabalho são: Meireles (1979), Coelho (1997), 
Machado (2002), Zilberman (2005), Veloso (1994); Araújo (2008). 
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época, denominadas de primárias. Desde então, iniciou-se um aproximação dessa 

literatura com a pedagogia. 

 Tendo em vista que o acesso mais provável de crianças e adultos a esse tipo 

de literatura escrita deu-se por meio da escola, por uma elite minoritária, a exemplo 

do Brasil, entre o período colonial, imperial, até a primeira República, a maioria da 

população localizava-se no ambiente rural, onde poucas pessoas dominavam a 

leitura e a escrita (ROMANELLI, 1986). As pessoas vivenciavam a literatura oral e 

popular. Araújo (2008), crítico da literatura portuguesa, traz uma contribuição para 

essa discussão quando afirma que “[...] a (verdadeira) Literatura Infantil não é, 

necessariamente, a que é lida com as crianças [...] há, seguramente, leituras 

infantis; não sei se há uma Literatura Infantil” (p.7). O questionamento do autor 

acerca da definição de literatura infantil (se é ou não infantil) perpassa pelo 

julgamento do público infantil e não pelo adulto que escreve, avalia e divulga essa 

literatura. 

 

[...] são as crianças quem decide o que é Literatura Infantil: se um livro, que 
não tem por destinatário as crianças (Robinson Crusoë, A Cabana do Pai 
Tomás), é lido, gostosamente, por elas, então fará parte da Literatura Infantil. 
Esta não é uma questão de destinatário, mas uma questão de receptor. 
(ARAÚJO, 2008, p. 12) 

  

  Na discussão sobre a criança como leitora da literatura infantil, o autor lembra 

a denominação que os espanhóis emitiram para a preferência da criança por uma 

determinada literatura, que melhor agrade, que é a “literatura gañada”: “[...] 

geralmente, não escrita para crianças, e, uma vez lida por elas, passa a fazer parte 

das suas preferências. Diz-se na Espanha, com alguma propriedade, que o público 

infantil „ganhou‟ essa literatura.” (ARAÚJO, 2008, p.44) Portanto, para o autor, a 

definição de literatura infantil está condicionada àquela aceita pela criança:  “parece-

me, pois, legítimo afirmar que a Literatura Infantil verdadeira não é, 

necessariamente, a que se escreve para crianças, mas a que as crianças lêem com 

agrado” (p. 53). Então, o gosto e o prazer sentidos pela criança, quando ouve ou lê 

uma história, indicam a identificação com algum personagem, que na maioria das 

vezes  é o  protagonista. 
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Lembra a Psicanálise que a criança é levada a se identificar com o herói bom 
e belo, não devido à sua bondade ou beleza, mas por sentir nele a própria 
personificação de seus problemas infantis: seu inconsciente desejo de 
bondade e de beleza e, principalmente, sua necessidade de segurança e 
proteção. Identificada com os heróis e heroínas do mundo do maravilhoso, a 
criança é levada, inconscientemente, a resolver a sua própria situação, –   
superando o medo que a inibe e ajudando-a a enfrentar os perigos e 
ameaças que sente à sua volta e assim, gradativamente, pode alcançar o 
equilíbrio adulto. (COELHO, 1997, p. 51) 

 

 Os frankfurtianos estabeleceram um diálogo com a Psicanálise quando se 

empenharam em compreender aspectos relativos à subjetividade do indivíduo no 

contexto do nazismo da Alemanha, o que cabe uma questão: o que move um 

indivíduo a praticar a tortura do outro, com frieza, como se esse não fosse da 

espécie humana? “O sujeito egocêntrico é o sujeito indiferenciado, voltado para si 

em busca de uma identidade ilusória. Isso delineia a falsa ideia da possibilidade de 

existência do sujeito na sociedade moderna.” (ZANOLLA, 2007, p. 49) Para Freud, 

precursor da Psicanálise, a formação da personalidade da criança passa pelo 

processo de identificação, que ocorre desde o seu nascimento e é construída, 

inicialmente, pelas relações familiares, sobretudo no contato inicial com a mãe, o pai 

e as pessoas com as quais convive durante as fases de amadurecimento 

psicológico. 

Segundo Freud, a identificação manifesta-se quando o indivíduo demonstra 

necessidade em se colocar, projetar-se no lugar do outro. “A identificação, na 

verdade, é ambivalente desde o início; pode tornar-se expressão de ternura com 

tanta facilidade quanto um desejo do afastamento de alguém“ (FREUD, 2006, 

p.115). Desse modo, cabe ressaltarmos a atenção que o adulto deve ter ao escolher 

um texto literário como recurso formativo da criança, pois, se a história contada ou 

lida não instiga a sua imaginação, a reflexão sobre o universo subjetivo e objetivo, 

provavelmente não irá se identificar com nenhum personagem da história. “A criança 

que vibra com um bom texto encontrou nele, certamente, situações imaginárias que 

lhe vão permitir a clarificação ou até mesmo a superação de dificuldades com que se 

debate.” (VELOSO, 1994, p. 40) 

 Então, a possibilidade de a literatura mediar parte das identificações na 

infância influencia na socialização e identificação com pessoas de um determinado 
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grupo,31 com as quais poderá conviver nas fases seguintes de sua vida, como na 

escola, no lazer e futuramente no trabalho. 

  A análise da história da literatura destinada à criança reporta à tradição dos 

mitos,32 lendas33, rituais e contos populares, os quais orientaram a vida espiritual e 

material dos povos antigos e da sociedade medieval. De acordo com Eliade (2000), 

o mito é a fonte de toda vida social e cultural dos povos primitivos, e esses povos 

“[...] encontram no mito a própria fonte da sua existência. Somos contemporâneos 

de um mito, desde o momento que recitemos ou imitemos os gestos das 

personagens míticas.” (p. 22-23) Essa mitologia influenciou grande parte da 

literatura oral e, posteriormente, a literatura escrita na sociedade moderna 

representada nos contos de fadas, nas fábulas,34 nos romances, nas novelas, nas 

peças de teatro e outros. Para a autora, o homem moderno submeteu-se à imitação 

de personagens míticos também pela interface com a leitura da linguagem escrita, o 

que outrora se fazia, essencialmente, pela tradição oral. “A leitura substitui não só a 

literatura oral [...] mas também o recital dos mitos nas sociedades arcaicas [...] a 

leitura projecta o moderno para fora do seu tempo e integra-o noutros ritmos, fá-lo 

viver outras histórias.” (ELIADE, 2000, p. 28) 

Portanto, inicialmente foi a tradição oral que garantiu a possibilidade de 

diversas gerações conhecerem personagens mitológicos primitivos, os quais na 

sociedade contemporânea são conhecidos, sobretudo, pela literatura escrita, pelo 

teatro e pelo cinema. A magia, a fantasia, a aventura, seres sobrenaturais e 

                                                           

31
 Para Freud (2006, p. 139), “cada indivíduo é uma parte componente de numerosos grupos; acha-se 

ligado por vínculos de identificação em muitos sentidos e construiu seu ideal de ego, segundo os 
modelos mais variados. Cada indivíduo, portanto, partilha de numerosas “mentes grupais” – as de 
sua raça, classe, credo, nacionalidade etc. – podendo também elevar-se sobre elas, na medida em 
que possui um fragmento de independência e originalidade.” 

32
 Segundo Eliade, “[...] um mito é uma história verdadeira que se passou no começo dos tempos e 

que serve de modelo aos comportamentos humanos. Ao imitar os actos exemplares de um deus ou 
de um herói mítico, ou simplesmente ao narrar as suas aventuras, o homem das sociedades arcaicas 
destaca-se do tempo profano e reúne-se magicamente ao Grande Tempo, ao tempo sagrado” (2000, 
p.16). 
33

 Para Ardagh, “a lenda assemelha-se muito ao mito. A diferença está no facto de a lenda poder 
basear-se num acontecimento que realmente ocorreu ou numa pessoa que existiu. O que não 
significa que a história não tenha mudado ao longo dos anos” (s/d, p. 2). 
34

Segundo Coelho (1997), “a Fábula é uma narrativa simbólica que retrata uma situação vivida por 
animais e reporta a uma situação humana. A moralidade é a sua principal intenção. Nascida no 
Oriente, a fábula vai ser reinventada no Ocidente pelo grego Esopo (séc. VI a. C.) e aperfeiçoada 
séculos mais tarde pelo escravo romano, Fedro (séc. I a.C.), que a enriqueceu estilisticamente” 
(p.147). 
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disformes, o feitiço, o mistério compõem diversas ações e contornam o perfil dos 

personagens das histórias infantis desde o século XVII, as quais originaram das 

histórias míticas antigas, surgidas no mundo oriental ou ocidental. Segundo Coelho 

(1997), o “pensamento mágico ou mítico” predominou na literatura primitiva e “está 

presente na imaginação que criou a primeira literatura: a dos mitos, lendas, sagas, 

cantos rituais, contos maravilhosos e novelas de cavalaria” (COELHO, 1997, p. 49). 

Na sociedade contemporânea contamos com um expressivo registro escrito de mitos 

e lendas universais.  

Como exemplo desse registro, Bellet  et al. (2010) publicaram 85 histórias35 

“[...] que nos falam do fundo dos séculos – um tesouro de relatos poéticos, 

dramáticos, iniciáticos, mensagens que o tempo não apagou e que fazem parte da 

história e da cultura da Humanidade” (p. 11). Essas histórias retratam, por meio da 

mitologia e dos deuses, a origem do mundo, do homem, da beleza e sedução 

feminina, dos heróis, do amor, dos seres disformes e sobrenaturais, dos objetos 

mágicos e sagrados e do fim das coisas. Coelho (1997) ressalta que é precisamente 

o tom mágico herdado da literatura arcaica que encanta as crianças. 

 

[...] a imaginação representa, em figuras de animais, os vícios e virtudes que 
eram característicos dos homens. Compreende-se, pois, por que essa 
literatura arcaica acabou se transformando em Literatura Infantil: a natureza 
mágica de sua matéria atrai espontaneamente as crianças. (COELHO, 1997, 
p.49) 

 

A autora ressalta que a influência da mitologia na presença da fantasia na 

obra literária infantil esteve em evidência desde o seu surgimento no século XVII e 

perpassou o Romantismo,36 nos século XVIII e XIX. No entanto, o surgimento do 

racionalismo e o desenvolvimento da ciência, da necessidade da comprovação dos 

                                                           

35
 Essas histórias estão distribuídas em oito temáticas: O nascimento de todas as coisas; Deuses, 

prodígios e maldições; O eterno feminino; Homens ou heróis?; Amores lendários; Entre o humano e o 
animal; Objetos mágicos, objetos sagrados; O fim de todas as coisas. Contamos também com três 
obras de Ardagh (s/d) que retratam mitos e lendas da antiguidade: Mitos & Lendas chinesas; Mitos & 
Lendas gregas e Mitos & Lendas egípcias. 

 
36

 Segundo Candido (1991), “o Romantismo originou na Alemanha e Inglaterra, no século XVIII, e 
depois se estendeu para a França, Itália e para outros países da Europa. Tem como principais 
características a aventura, a criação individual, o sentimento da natureza, o amor, a insatisfação do 
mundo contemporâneo, como a inquietude, a tristeza, o inconformismo social, os ideais políticos e de 
liberdade e o entusiasmo nacionalista” (p.156). 



61 

 

fatos reais como verdade absoluta, vão refletir na origem do Realismo na literatura. 

“[...] a necessidade de mostrar a nova verdade conquistada pela Sociedade 

romântico-burguesa gera uma nova literatura para crianças, centrada no realismo 

cotidiano: narrativas que se constroem com fatos reais.” (COELHO, 1997, p.49) 

Com a relação do sobrenatural e das lendas populares da antiguidade 

clássica e da idade média e com a literatura escrita na sociedade moderna, situamos 

o registro de narrativas literárias (contos de fadas, fábulas e romances, reconhecidos 

pelos críticos literários como clássicos da literatura infanto-juvenil), os quais 

perpassaram a França, Alemanha, Dinamarca, Inglaterra e Itália e, posteriormente, 

estenderam-se por toda a Europa, Continentes e Américas (BRAVO-VILLASANTE, 

1977). A autora analisou aspectos históricos da literatura infantil universal e 

destacou que nem todo livro literário que o público infantil lia nos séculos XVII, XVIII 

e XIX caracterizava-se como literatura destinada à criança e ao jovem. A exemplo 

dessa ideia, a autora cita que as primeiras experiências que Montaigne teve com a 

leitura literária foram por meio da obra destinada ao adulto: “Foram as Metamorfosis 

de Ovídio que me fizeram ter a primeira inclinação para a leitura [...] Em 

contrapartida era mais descuidado com as lições que me mandavam estudar” 

(Montaigne, apud BRAVO-VILLASANTE, 1977). Nessa direção, a autora afirma que 

“não existiam leituras especificamente infantis” (p.64). 

Na França, no século XVII, Charles Perrault37 dedicou-se a ouvir histórias 

populares e folclóricas contadas por pessoas mais velhas, incluindo as de sua mãe e 

sua ama, e registrou-as sob forma de contos. “O mérito de Perrault é o de ter dado 

forma literária a narrativas tradicionais que corriam de boca em boca, ou que 

circulavam sob a forma de literatura de cordel.” (BRAVO-VILLASANTE, 1977, p. 64-

65) A autora ressaltou que Perrault adaptou os contos populares aos valores morais 

da burguesia – bem/mau, bonito/feio, forte/fraco, pudor, censura, etc. Cademartori 

(2006) também revela esses valores proferidos por Perrault. “Na conversão da 

literatura popular em infantil, Perrault revela o modelo educativo imposto a ele e a 

sua época. O conto Griselda, por exemplo, apresenta faltas, censuras, conceito de 

pudor.” (p.40)  

                                                           

37
Contos de fadas de Charles Perrault: Grisélida; Os três desejos; A princesa Pele de Burro; 

Henriquinho da poupa; Cinderela; O Capuchino [Chapeuzinho] Vermelho; A bela Adormecida; As 
fadas; A gata borralheira, Barba Azul; O gato de botas; O pequeno polegar (BRAVO-VILLASANTE, 
1977, p.65). 
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O francês La Fontaine38 recriou as fábulas gregas de Esopo,39 das quais 

originaram outras, denominadas de Fábulas de La Fontaine. De acordo com Bravo-

Villasante, as Fábulas foram dedicadas ao menino Delfino, filho de Luis XIV, rei da 

França, com a intenção de fazer participar a literatura na sua instrução e diversão. 

“La Fontaine está convencido de que a fábula é o gênero adequado para que as 

crianças aprendam a distinguir o bem do mau. E pergunta a si mesmo: „Que melhor 

método há do que as fábulas?.” (1997, p. 69) 

Isso demonstra a intenção ideológica presente nessa adaptação da literatura 

oral e popular para a literatura escrita, com o objetivo de transmitir valores morais e 

culturais proclamados pela burguesia, os quais, com efeito, sustentaram a formação 

de diversas gerações de crianças e jovens, preparando-os para exercer futuramente 

as profissões exigidas pela classe dominante da época, o que resultou no progresso 

econômico e no reforço de sua dominação política. Para Adorno (2010), “[...] sem a 

formação cultural, dificilmente o burguês teria se desenvolvido como empresário, 

como gerente ou como funcionário” (p.14). 

A invenção da imprensa e a institucionalização da escola40 na sociedade 

moderna favoreceram a criação e divulgação do livro didático, cujas impressões, sob 

forma de letras e imagens, inicialmente, eram feitas em madeira (depois em papel). 

A maioria desses livros foi escrita por religiosos, os quais intencionavam impor às 

crianças e jovens a sua doutrina moralizante. Escreviam-se livros destinados às 

crianças e jovens segundo os princípios de cada religião, como a católica, a 

protestante e a oriental. A Bíblia também fazia parte da prática de leitura nessa 

época, na família e na escola. Histórias de santos e santas utilizadas na aula de 

catecismo foram adaptadas em formato de livro destinado à infância. 

 

                                                           

 
38

 Fábulas de La Fontaine: Dois briguentos e uma ostra só; A cigarra e a formiga; O gato, a doninha e 
o coelho; A lebre e a tartaruga; O leão e o ratinho; O galinho, o gato e o tatinho; O peixinho e o 
pescador; A menina e o leite; O lavrador e seus filhotes; O carvalho e a cana (DRUMOND, 1996). 

 
39

 Fábulas de Esopo: A lebre e a tartaruga; Uma disputa interessante; O contador de vantagens; A 
galinha dos ovos de ouro; O lobo e o cordeiro; O Deus Hermes e o lenhador (BAZAGLIA, 1996). 
40

 De acordo com Cambi (1999), “o movimento da Reforma protestante no século XVI e da Contra-
Reforma originou a institucionalização da escola moderna. O primeiro privilegia a instrução dos 
grupos burgueses e populares objetivando a leitura pessoal dos textos sagrados e o segundo, com a 
obra dos jesuítas, propõe um modelo cultural e formativo tradicional para atender ao modelo político e 
social expresso pela classe dirigente” (p.256). 
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[...] os moralistas escreviam pequenos tratados religioso-morais inspirados na 
Bíblia, que se convertiam em alimento diário do aluno escolar [...] e o autor, 
sem dúvida um monge, selecciona as melhores histórias dos livros sagrados 
como exemplo para a formação da criança. Neste livro Consolação da alma 
estão incluídas vidas de santos mártires, bem como alguns relatos 
exemplares (BRAVO-VILLASANTE, 1977, p. 18). 

 

Diante do exposto, constatamos que a apropriação da escola por grupos 

religiosos, especialmente por europeus, originou a criação de livros religiosos com a 

intenção de educar crianças e jovens, cujas funções voltavam-se para, de um lado,  

formar sacerdotes e, de outro, instruir os filhos da realeza e da burguesia, uma 

classe em ascensão social. Cambi (1999) destacou o método rigoroso de ensino de 

leitura e a disciplina como características do ensino oferecido nos colégios jesuíticos 

(internatos, seminários e orfanatos). Assim, essa concepção de ensino nos leva a 

entender que o uso do livro didático e religioso na prática da leitura escolar centrou-

se no controle, no castigo, enfim, em práticas repressivas de leitura. Contrariamente, 

a leitura como forma prazerosa e exercida no tempo livre da criança como 

entretenimento pouco existiu. Bravo-Villasante (1977) faz alusão ao inglês Locke e 

ao suíço Rousseau para demonstrar a preocupação deles com esse ensino centrado 

na autoridade do professor, o qual impedia a liberdade e a aprendizagem natural da 

criança.  

Entre o final do século XVIII e o século XIX, período do Romantismo, a 

literatura infantil ganha estatuto com o trabalho dos irmãos Grimm,41 que recriam a 

literatura oral e popular transformando-a em contos,42evidenciando o maravilhoso43 e 

poetizando a ambiguidade da vida real por meio da magia, da fantasia e das cores 

da natureza. “A criança romântica vai ter uma visão mais ampla e mais real da vida, 

em que há monstros, terror, mortes e fantasia, uma visão total e poética [...] Nos 

contos há florestas sombrias, bosques escuros.” (BRAVO-VILLASANTE, 1977, p. 

                                                           

41
 Segundo Bravo-Villasante (1977), “[...] os Grimm imprimiram às suas narrativas, a concisão 

expressiva, rústica e simples, o aspecto folclórico e, simultaneamente, uma intensa beleza e poesia. 
Todos os que queiram traduzir os contos de Grimm têm de ser poetas. O elemento maravilhoso dos 
contos já por si só é poético.” (p.30-31) 
42

 Machens (2009) apontou que os irmãos Grimm, Jakob e Wilhelm, escreveram 210 contos. 
43

 Coelho (1997) define o maravilhoso “como situações que ocorrem fora do nosso espaço/tempo 
conhecido ou em local vago ou indeterminado na terra e cita cinco conotações diferentes que nas 
narrativas compõem o mundo maravilhoso das histórias: a metafórica; a satírica, a científica, a 
popular ou folclórica e a fabular” (cf. p.141). 
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30) Assim, esse tipo de literatura vai instigar o mundo interior da criança, por  tratar 

dos aspectos reais e cotidianos da vida humana,  e ao mesmo tempo contribuir para 

a delimitação do campo da literatura infantil. 

 

A grande aceitação dos contos de fadas provocou duas consequências 
importantes na evolução da literatura infantil: impôs o predomínio do lúdico 
sobre o aspecto instrutivo e contribuiu para a definição de um gênero 
especificamente voltado para as crianças. (MACHENS, 2009, p.19) 

         

De acordo com Bravo-Villasante (1977), o século XIX conta com outro escritor 

de conto infantil que delineou o campo da literatura infantil com suas narrativas de 

encantamento, o dinamarquês Hans Christian Andersen. À semelhança dos outros 

contistas infantis que o antecederam e o influenciaram, Andersen também ouviu 

contos populares de pessoas mais velhas os quais o inspiraram na criação de suas 

narrativas. “Narra os contos populares que ouviu na roda das fiandeiras e durante a 

recolha do lúpulo [...] Os contos do povo transformaram-se, pela elaboração de um 

poeta que embeleza, em manifestação da sua própria inspiração.” (p. 56) A autora 

destaca algumas das características presentes nas narrativas desse contista: 

poetisa a natureza e a vida humilde; humaniza os seres inanimados; enfeitiça as 

palavras e enaltece a realidade do povo. “Andersen não tem um conceito idílico da 

vida. Pelo contrário, acredita que a vida é dura e que há de passar por provas 

difíceis.” (p. 57) Brava-Villasante destaca ainda que, nesse mesmo século, contamos 

com a obra italiana, de Carlo Collodi, “As aventuras de Pinóquio”, a história de um 

boneco de madeira e com tom de fantasia.  “A metamorfose do boneco em criança é 

o momento culminante do conto, a sua moral mais profunda [...] e as aventuras por 

que passa Pinóquio representam a experiência da vida, os perigos e a dor que 

ensinam o homem a aperfeiçoar-se.” (1997, p.160) 

Na Inglaterra, nos séculos XVIII, XIX e XX, destacaram-se obras de literatura 

infantil e entre elas as que foram traduzidas para diversos idiomas predominantes 

(inglês, alemão, francês, espanhol e português). Grande parte dessa literatura 

caracterizou-se pelo espírito aventureiro de seus personagens protagonistas,44 no 

                                                           

44
 Destacamos alguns exemplos dessa literatura inglesa: As aventuras de Robson Crusoé, de Daniel 

Defoe; As aventuras de Alice no país das maravilhas, de Lewis Carrol; As viagens de Gulliver, de 
Jonathan Swift, Oliver Twuist de Charles Dichens, A Ilha do tesouro de Robert L. Stenson e Peter Pan 
de James M. Barrie (BRAVO-VILLASANTE, 1997). 
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qual entrelaçam imaginação e realidade. Esse tipo de literatura inspirou o imaginário 

de inúmeras crianças e adolescentes. 

 

A figura de Robinson vestido de peles no Inverno e de chapéu de sol no 
Verão, tornou-se tão familiar entre as crianças, que basta uma simples 
imagem sua para assegurar o êxito do livro. Todos os rapazinhos se 
identificam com Robinson, e os seus jogos no campo são uma forma de 
robinsonada. Quando fazem cabanas, acendem o fogo, constroem um arco 
com flechas e vão à caça, estão a imitar a grande aventura de Robinson. 
(BRAVO-VILLASANTE, 1977, p. 115) 

 

Nos Estados Unidos, assim como em outros países, europeus e orientais, 

utilizaram-se traduções de histórias infanto-juvenis segundo seus interesses 

ideológicos. Em decorrência de sua colonização inglesa, os livros de que os 

americanos se apropriaram e que serviram como modelo para suas criações, 

produção e divulgação foram os ingleses, nos quais predominou o espírito 

aventureiro dos protagonistas de romances realistas. Segundo Bravo-Villasante 

(1977), a literatura americana do século XIX começa a retratar temas sociais, como 

a escravatura, a discriminação e o racismo expressos na obra “A cabana do pai 

Tomé”.45 O livro destinou-se a adultos, mas foi adaptado ao público infantil. 

Cascudo (1984), ao analisar as origens da literatura oral no Brasil, afirma que 

ela “[...] se comporá dos elementos trazidos pelas três raças para a memória e uso 

do povo atual. Indígenas, portugueses e africanos possuíam cantos, danças, 

estórias, lembranças guerreiras, mitos, cantigas de embalar.” (p. 29) Diante desse 

pensamento, tudo indica que nas produções de livros de literatura para crianças e 

jovens estão contidos temas expressivos da cultura diversificada brasileira e de seus 

problemas sociais, como os costumes, lendas e lutas indígenas, cultura africana, a 

escravatura e a cultura portuguesa. Quanto a isso, Cademartori (2006) ainda 

comenta: “[...] desenvolveram-se, paralelamente, dois tipos de cultura no Brasil: uma 

européia, elitista, livresca; outra, nativa, popular, agráfica” (p. 44).  

No Brasil, ainda que tardiamente, devido o processo de colonização 

portuguesa ter-se iniciado no século XVI, a tradução de livros literários e de contos 

                                                           

45
 Bravo-Villasante (1977) destacou que a obra foi traduzida em todas as línguas e que, em quase 

todos os teatros do mundo, fizeram representações sobre o tema. Nas histórias da literatura infantil 
escritas por europeus inclui-se esta história em lugar de destaque (p.150).  
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infantis ocorreu somente no século XIX, na ocasião da chegada da família real. Esse 

fato impulsionou a criação de um ambiente cultural da elite portuguesa e 

descendentes. Isso fez com que fosse criada, no Rio de Janeiro, uma biblioteca 

(com 60 mil volumes trazidos por D. João VI), a Imprensa Régia e o Museu Real (cf. 

ARANHA, 2000, p.151).  Marchens (2009) comenta que, durante todo esse século 

XIX, “a literatura infantil no Brasil se resumiu a livros escolares e traduções, sendo 

que nessa época a ilustração se tornou parte importante dos livros infantis” (p. 27-

28).  Assim, as gravuras nos livros literários tinha o objetivo de auxiliar as crianças a 

visualizar os personagens e a entender as histórias. Alguns métodos de leitura 

também utilizaram gravuras acompanhadas de letras, sílabas e palavras para 

facilitar o ensino-aprendizagem da leitura das crianças.  

Para Ribeiro (1993), no período colonial, o ensino brasileiro das crianças 

iniciou de forma diferenciada. Por um lado, os jesuítas intencionavam catequizar os 

pequenos índios; por outro, o ensino dos descendentes portugueses, que era a 

minoria, voltou-se para a instrução que abrangia uma formação mais ampla, como 

leitura, escrita, cálculo, canto, religião e educação de boas maneiras. “O plano legal 

(catequizar e instruir os índios) e o plano real se distanciavam. Os instruídos serão 

os descendestes dos colonizadores. Os indígenas serão apenas catequisados.” 

(p.23) A catequese visava a dois objetivos: domar os índios para dar continuidade 

aos seus dogmas católicos e submetê-los ao trabalho braçal na agricultura e em 

outras atividades de carpintaria e marcenaria. “Do ponto de vista econômico, 

interessava tanto a ela [Companhia de Jesus] como ao colonizador, à medida que 

tornava o índio mais dócil e, portanto, mais fácil de ser aproveitado como mão-de-

obra.” (p. 24) Onde havia uma igreja jesuítica (Salvador, Recife, Minas Gerais, Rio 

de janeiro, São Paulo) encontrava-se um colégio anexado a ela.  

Com a expulsão dos jesuítas do país, em 1759, devido à dimensão de seu 

domínio econômico, religioso e educacional em relação à administração da corte 

portuguesa, esses colégios foram fechados e iniciou-se lentamente a seleção e 

nomeação de professores de primeiras letras (cf. RIBEIRO, 1993). No império, o 

ensino da leitura teve poucas modificações, mas surgiu um fato novo, que foi a 

criação, nas décadas de 30, 40 e 50 do século XIX, de escolas normais, naquelas 

cidades em que havia colégios jesuíticos, com a finalidade de formar professores de 

primeiras letras. “Quanto ao primário continua sendo um nível de instrumentalização 
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técnica (escola de ler e escrever), pois apenas tem-se notícia da criação de „mais de 

60 cadeiras de primeiras letras‟.” (p. 42)   

No início da República e com a consolidação da escola normal, houve a 

inclusão da literatura em seu currículo com a disciplina denominada “Português e 

literatura portuguesa e nacional” (cf. VILLELA, 2000). No período republicano, a 

ideologia liberal proclamou e regulamentou o ensino público laico, isto é, retirou a 

obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas – o que não significou que na prática 

esse ensino foi extinto. Essa medida sintonizou, nas primeiras décadas 

republicanas, com o início da criação literária infanto-juvenil brasileira e o aumento 

de traduções da literatura estrangeira. Assim, tudo indica que a liberdade de ensino 

contribuiu para que outros conteúdos se inserissem na formação dos professores 

primários e provavelmente no ensino da leitura das crianças. 

  No século XX, a indústria da literatura infantil intensificou-se. Para Coelho 

(1997), nessa época a literatura infantil e juvenil caracterizou-se pelo “Realismo 

Cotidiano”, que retrata o dia-a-dia, o “Realismo Mágico”, que expressa a fusão do 

Real objetivo com o Trans-Real, e o “Maravilhoso”, que se situa fora do nosso 

Tempo-Espaço (p.138). A autora inclui as obras literárias de Monteiro Lobato (1848-

1882) na “fusão do real com o maravilhoso” e destaca como exemplos desse estilo 

de literatura, dentre outros, “A menina do narizinho arrebitado” e “Reinações de 

Narizinho”. Segundo Cademartori (2006), a literatura de Lobato inaugura, nas 

primeiras décadas da República, a produção de obras que retratam a realidade 

brasileira e seus problemas sociais. 
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Assumindo a responsabilidade da denúncia, formulando uma audaciosa 
advertência, Monteiro Lobato estabelece uma ligação entre a literatura e as 
questões sociais. Dessa natureza é o nacionalismo de Lobato: sem 
ufanismos, sem patriotada, o olho crítico e impiedoso na realidade do país, a 
inconformidade com os problemas da sociedade brasileira. (CADEMARTORI, 
2006, p.47) 

 

Lobato contribuiu com a construção do imaginário infantil, especialmente a 

partir da criação do “Sítio do pica-pau amarelo”, em que representou a cultura 

brasileira e sua modernização. Segundo Machens (2009), o escritor tematizou “[...] o 

folclore e a ludicidade em toda a sua obra. Ele estimulou o leitor a amar as raízes 

folclóricas brasileiras e também a cultura popular [...].” (p.30) Por outro lado, a autora 

ressaltou que, nas décadas de 30, 40 e 50 do século XX, o livro literário expressou a 

cultura da burguesia industrial e nacionalista, o que significou reafirmar os valores 

morais e cívicos da classe dominante. 

 

É evidente que as obras desse período traduzem a ótica da classe burguesa 
[...] o patriotismo, o elitismo, o culto à autoridade e ao passado. Portanto, a 
literatura infantil dessa safra não denuncia em suas histórias uma realidade, 
mas a encobre, revelando, assim, aos leitores apenas os valores e a ótica da 
classe burguesa. (MACHENS, 2009, p. 31)  

 

Desse modo, voltada para o reforço da ideologia dominante, a produção do 

livro literário, que contribui para a formação da criança em direção à manutenção da 

sociedade capitalista e excludente, não coaduna com a concepção de formação 

frankfurtiana, que objetiva formar na criança o pensamento crítico e questionador da 

realidade em que se insere, e não estagnar-se em sua adaptação (ADORNO, 

1995a).  
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CAPÍTULO II 

INDÚSTRIA CULTURAL E INFÂNCIA: (IM)POSSIBILIDADES 

FORMATIVAS PELA LITERATURA INFANTIL 

        

Pensar nos motivos que levam os indivíduos a consumir os produtos da 

indústria cultural46 bem como suas implicações para a adaptação e a continuidade 

do desenvolvimento do capital e do consumismo na sociedade compõe a principal 

finalidade deste capítulo.  

Nos séculos XX e princípios do XXI, a indústria da cultura ascendeu em todas 

as gerações, atingindo crianças, adolescentes e adultos. Isso se deveu à potência 

do sistema capitalista, administrada e dominada pela racionalidade tecnológica de 

grupos econômicos que produziram tanto produtos quanto indivíduos personalizados 

para o consumismo da ilusória e decadente cultura burguesa. Quando se refere ao 

consumismo infantil, a preocupação é maior, e são os adultos, pais ou responsáveis, 

professores e demais profissionais da educação, que respondem pela formação 

cultural da criança e do adolescente, que devem comprometer-se com o 

acompanhamento diário de uma educação que possa contrapor-se a essa situação.  

Diante do exposto, emerge uma questão: até que ponto os adultos estão 

resistindo ao consumismo cultural, como a música de sucesso, o filme da moda 

projetado no cinema ou os lançamentos disponíveis tanto pelas locadoras quanto 

pelos computadores? E ainda, no campo da literatura, estar na moda significa estar 

lendo a obra de maior circulação nas livrarias (best-seller) e no grupo social em que 

o indivíduo convive, sem a preocupação de repensar a realidade em curso a partir 

da leitura?  

O  indivíduo, para viver e sobreviver, adapta-se à sociedade em que se 

insere. Assim, o adulto e a criança aderem ao consumismo e acomodam-se ao 

                                                           

46
 Adorno e Horkheimer (1991) utilizaram o termo “indústria cultural” pela primeira vez em 1947, 

quando da publicação do livro “Dialética do esclarecimento”.  Substituem o termo “cultura de massa” 
por “indústria cultural” para esclarecer que a cultura referida por eles não se origina espontaneamente 
das massas, mas sim reflete uma reestruturação do sistema capitalista pela abordagem da leitura. 
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sistema capitalista. Mas, a educação escolar pode contribuir com a formação crítica 

da infância quando revela as contradições sociais impostas pela racionalidade 

dominante, e a literatura é um instrumento propício para essa formação. 

 
2.1 Sociedade contemporânea, indústria cultural e consumismo: decadência 

da cultura humana 

 

Diante do conhecimento da dimensão e da dominação do jogo eletrônico no 

tempo livre da criança, bem como de seus efeitos negativos para a deformação da 

cultura infantil e para o comprometimento de sua saúde física e psicológica, somos 

impulsionados a afirmar a necessidade de anunciar outros recursos de lazer, como 

as brincadeiras e brinquedos tradicionais, assim como o desenvolvimento da prática 

de leitura literária. Para esse ponto específico, foram pesquisados os seguintes 

autores: Cascudo (1994); Coelho (1997); Zilberman (1988); Brougére (2004) e 

Benjamin (1984). 

De acordo com Marcuse (1998) e Horkheimer e Adorno (1978), não há 

oposição entre os conceitos de civilização, cultura, e educação; estes estão 

interligados pelo processo histórico no qual a civilização se desenvolveu e no qual 

ao mesmo tempo se deu a constituição da cultura. Marcuse (1978) diz que o 

conceito de civilização relaciona-se ao progresso, ao desenvolvimento industrial e 

tecnológico, que representam a produção das necessidades materiais do indivíduo e 

da sociedade. O conceito de cultura expressa o mundo espiritual, o humanismo, que 

deve ser o propósito de toda obra de arte (como a música, a pintura e a literatura). 

No entanto, o progresso econômico e o desenvolvimento tecnológico têm impedido a 

efetivação das obras de arte pelo viés crítico, porque a cultura predominante é a 

cultura da burguesia, legitimada apenas pela técnica, e não pela expressão da 

sensibilidade humana voltada para a contestação da miséria e da violência. “Apenas 

a exclusão da crueldade, do fanatismo e da violência não-sublimada permite a 

definição da cultura como processo de humanização.” (MARCUSE, 1978, p.154) 

Desse modo, só faz jus ao conceito de cultura humana aquela que se projeta de 

forma contestatória à sociedade capitalista que produz a pseudocultura, isto é, que 

reconhece a obra de arte como mercadoria, como valor de troca, a qual legitima a 

realidade estabelecida. 
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E de fato uma redefinição da cultura contrariaria as tendências mais potentes. 
Significaria a libertação do pensar, do investigar, do ensinar e do aprender do 
sistema existente de valores e de modos de comportamento, assim como a 
elaboração de métodos e de conceitos capazes de ultrapassar racionalmente 
os limites dos fatos e dos „valores‟ estabelecidos. (MARCUSE, 1978. p. 165) 

 

Entretanto, o rompimento com essa cultura, construída historicamente e 

sedimentada pela dominação, é um desafio aos formadores e educadores de 

crianças, visto que a indústria dessa cultura estendeu-se a diversos ramos da arte, 

como a música, as artes plásticas, a literatura e o cinema. Entretanto, o mais 

preocupante é que, por meio da propaganda, ela investe no público infantil, 

sobretudo na indústria de brinquedos e jogos eletrônicos, os quais em sua grande 

maioria não sugerem a brincadeira pela interação e comunicação, o que permite 

colocar em dúvida a realização do desejo de brincar como expressão de 

sentimentos.  

 Para os frankfurtianos47 Adorno e Horkheimer,  o sucesso da indústria cultural 

deriva da potência tecnológica produzida pelo sistema capitalista na sociedade 

contemporânea. Fábrica de produtos de consumo. Fábrica de sonhos e felicidade 

prometidos, mas não realizados. “A fábrica de sonhos não fabrica os sonhos dos 

clientes, mas dissemina entre a população o sonho dos fornecedores.” (ADORNO, 

2003 a, p. 91) A diversão é falsa e ilusória, porque é comercializada e nivelada como 

qualquer mercadoria. O que impera na comercialização da cultura é a liberdade 

formal de escolha do produto a ser consumido. “A liberdade formal de cada um está 

garantida. Ninguém tem que se responsabilizar oficialmente pelo que pensa.” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p. 140) Espera-se unicamente que o indivíduo 

usufrute de algum bem cultural, sem ter o esforço de pensar e decidir qual irá 

satisfazer os seus desejos de consumo, pois os proclamadores dessa liberdade 

planejam, administram, calculam e fabricam os desejos de adquirir o produto 

                                                           

47
 Obras analisadas dos frankfurtianos: de Adorno: Sobre música popular, A indústria cultural, 1994; 

Sobre a indústria da cultura, 2003a; Experiência e criação artística, 2003b; Notas de literatura I, 2008. 
De Adorno e Horkheimer: Dialética do Esclarecimento, 1991; Temas básicos de sociologia, 1978. De 
Marcurse: Ideologia da sociedade industrial, 1979; Cultura e sociedade, 1998. De Benjamim: Magia e 
técnica, arte e política – Ensaios sobre literatura e história da cultura, 1993; Reflexões: a criança, o 
brinquedo, a educação,1984. 
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ofertado pela indústria cultural. “O pré-dirigido instala-se, justifica-se e estabiliza-se, 

ao apontar, todo momento, para aqueles que não conseguem digerir mais nada a 

não ser pré-dirigidos.” (ADORNO, 2003a, p. 63) O indivíduo sente  necessidade de 

estar integrado em algum grupo social e encontra na padronização coletiva de 

consumo, gerada pela indústria cultural, a possibilidade de consumir o que a maioria 

adquire e, assim, satisfazer essa necessidade. 

 

A renúncia em sonhar desses compositores é um índice de que ouvintes 
estão prontos a substituir o sonhar pelo ajustamento à crua realidade, 
colhendo um novo prazer a partir de sua aceitação do desagradável. Estão 
sedo iludidos em relação a qualquer possibilidade de realizar os seus próprios 
sonhos no mundo em que vivem e, consequentemente, adaptam-se a esse 
mundo. (ADORNO, 1994, p.137) 

 

Diante disso, destacamos na discussão da indústria cultural o papel que a 

comercialização e a padronização das artes na música, no cinema e na literatura 

desempenham na adaptação passiva do indivíduo à realidade em que ele se insere, 

ou seja, na aceitação dos bens culturais impostos pelo sistema produtivo, agindo 

como impeditiva para a formação da consciência autônoma, crítica e contestadora.  

Tendo em vista que, por exemplo no caso da música popular, o próprio compositor, 

no ato de sua criação, já se encontra adaptado à sua realidade social, não há 

possibilidade de sonhar e transcender o mundo em que vive. Isso se deve ao fato de 

o indivíduo estar submisso aos produtos da indústria cultural a ponto de se 

reconhecer ilusoriamente no produto que lhe é oferecido através da publicidade. No 

entanto, essa identificação e o desejo de consumir os bens culturais foram pré-

dirigidos pelo mercado, resultando na formação da pseudoconsciência,48 ou seja, de 

sua deformação cultural. “As particularidades do eu são mercadorias monopolizadas 

e socialmente condicionadas, que fazem passar por algo natural.” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1991, p.145)  

                                                           

48
 Adorno (1994) explica que a “regressão da audição” decorre da má formação do eu, isto é, da 

pseudoconsciência; leva à identificação coletiva, padronizada, e torna-se impeditiva para a formação 
da consciência e do ser autônomo.   
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 Para esses autores, a coerção e a manipulação do eu49 são tão incisivas que 

há uma “atrofia dos órgãos do indivíduo”, atingindo assim a formação de sua 

personalidade e consciência (p.190). E dos ouvintes da música popular não se 

espera uma atitude crítica, porque “com o liquidar da sua oposição à realidade 

empírica, a arte torna-se parasitária” (ADORNO, 2003a, p. 60). Seguindo o 

pensamento de Adorno sobre a música, a arte, ao invés de cumprir a sua função de 

contestar e denunciar a realidade dominante, age como mensageira de sua própria 

voz. O autor ressalta que, mesmo reconhecendo que há a diferença estrutural na 

composição entre os dois tipos de música, ambas estão integradas à indústria 

cultural e, por esse motivo colaboram para formar o indivíduo do consumo 

padronizado, o pseudoindivíduo (ADORNO, 1994). Por outro lado, é possível pensar 

que a principal finalidade da arte é permitir tanto ao compositor como ao seu 

apreciador desvelar e contestar a realidade empírica, objetivada.   

A necessidade de diversão, de exercer uma atividade diferenciada do trabalho 

mecânico, repetitivo, cansativo e alienante gerado pelo sistema de produção 

capitalista, originou-se justamente pelo fato de o trabalhador não se reconhecer na 

função que desempenha, ou seja, quando o trabalho deixa de ser ontológico, como 

realização da essência humana. Referimo-nos aqui a todo tipo de trabalho, tanto o 

que envolve o sistema produtivo da indústria, como o dos profissionais liberais. 

Contrário a essa visão de trabalho como fadiga, Adorno (2003) referiu-se à sua 

experiência de trabalho, em sua atividade de pesquisador e docente universitário, 

como realização pessoal e ressaltou que não vê a oposição entre trabalho, tempo 

livre e lazer. 

 

[...] o meu trabalho, a produção no campo da Filosofia e da Sociologia e a 
docência universitária têm-me proporcionado tanta alegria que não quereria 
incluí-los naquela oposição aos tempos livres que a diversão categórica 
habitual exige [...] Esta é, sem dúvida, razão suficiente para que não exista 
uma oposição rigorosa entre o trabalho e aquilo que faço fora dele. 
(ADORNO, 2003a, p. 135) 

 

                                                           

49
 Adorno e Horkheimer (1991) ressaltam na falsa consciência “a inversão do sentido da alienação, 

que no governo totalitário assume as funções do ego e do superego, resultando na modelação do 
espírito crítico das massas.” 
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Dessa forma, a necessidade do tempo livre para o trabalhador, como 

momento de distração e descanso, justifica-se pelo trabalho considerado árduo e 

fatigante que ele exerce em seu cotidiano. Assim, faz sentido diferenciar trabalho de 

tempo livre. “A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela 

é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se 

pôr de novo em condições de enfrentá-lo.” (ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p. 128) 

O trabalho na sociedade capitalista é tão mecanizado, repetitivo, que torna o 

indivíduo objetivado e desprovido de força física e espiritual, impedindo-o de usufruir 

do direito de pensar e viver em liberdade o seu tempo livre com prazer, e não como 

extensão do trabalho.  

Então, a razão que dirige a atividade de trabalho é estendida à diversão do 

tempo livre, porque “ao processo de trabalho na fábrica e no escritório só se pode 

escapar adaptando-se a ele durante o ócio. Eis aí a doença incurável de toda 

diversão. O prazer acaba por se congelar no aborrecimento [...]” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1991, p. 128). Nesse sentido, para suscitar a vontade de diversão 

no indivíduo, a indústria cultura cria previamente instrumentos materiais e 

ideológicos em diversos campos da cultura, com a finalidade de seduzi-lo para o 

consumo e torná-lo dependente deste. Para esses autores, a diversão relaciona-se 

com a aceitação de tudo que a indústria cultural impõe ao indivíduo. “Divertir-se 

significa libertar-se do trabalho árduo e cansativo.” E é exatamente dessa condição 

de sofrimento e fragilidade em que o trabalhador se encontra que a razão 

administrada da indústria cultural se apropria para dominá-lo. 

 

Divertir-se significa estar de acordo. Isso só é possível se isola do processo 
social em seu todo [...] Divertir significa sempre: não ter que pensar nisso, 
esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado. A impotência é a sua 
própria base. É na verdade uma fuga, mas não, como afirma, uma fuga da 
realidade ruim, mas da última idéia de resistência que essa realidade ainda 
deixa subsistir. (ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p. 135) 

     

Adorno (2003a) aborda outro aspecto da indústria cultural quando faz as três 

seguintes indagações referentes ao telespectador da televisão: “pode o público 

querer?, com tônica nesta última palavra [...] deve o público querer alguma coisa? 

[...] que coisa deve o público querer?” (p.174). Nessa discussão, aponta a 

interdependência entre o produto pré-determinado, a oferta e a procura. Assim, 
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ocorre uma espécie de “truque publicitário”, que posiciona o consumidor como o “rei” 

nesse processo. As propagandas são dirigidas a ele: “este produto foi pensado em 

você”; “parece com você”; “você vai realizar o seu sonho adquirindo este produto”; 

“sua felicidade está garantida” Com tamanha ênfase para seduzir e iludir o 

consumidor, é possível o público exercer a liberdade de escolha de algum produto? 

A comercialização da literatura e do livro didático junto às editoras, que se 

empenham em expor os livros, à semelhança de uma mercadoria na vitrine, 

sobretudo em congressos, simpósios e palestras, também participa da indústria 

cultural. Muitas vezes, o aluno, ao chegar à escola, já encontra os kits de livros sem 

ter tido a sua participação na escolha. 

Para Adorno (2003a), “[...] são muitos os factores que levam a pensar que 

está em vias de atrofiamento a capacidade humana de querer algo mais ou algo de 

diferente para lá daquilo que, em todos os sentidos, se pode ter” (p. 174). Esse 

querer, como um desejo que deveria ser livre, é atrofiado pela “debilidade do eu”, 

uma vez que no próprio planejamento e produção do objeto de consumo já está pré-

definido o público consumidor. Nas propagandas de rádio a imposição da 

mercadoria também segue essa mesma lógica. Assim, para Adorno a palavra do 

locutor de rádio é expressa enfaticamente como absoluta, única e inquestionável, 

pois “a recomendação transforma-se em comando [...] o decreto da produção 

escondido na aparência da possibilidade de escolha” (ADORNO; HORKHEIMER 

1991, p. 149). Mas, para Adorno (2003a), a possibilidade de reverter essa situação 

seria no investimento de longo prazo na educação das crianças e adolescentes, a 

qual tem que ser contrária à estabelecida. 

Como dissemos anteriormente, um dos campos da cultura que ilustra com 

ênfase o domínio da indústria cultural é a música, uma área da cultura analisada de 

forma detalhada por Adorno (1994; 2003a). Tal enfoque contribui para pensarmos a 

indústria cultural da música, dirigida a todas as idades e a grande parte da 

sociedade contemporânea. Adorno se reportou às diferenças entre a “música 

popular” e a “música séria” para analisar, especialmente, a tensão do todo e da parte 

existente tanto na composição da estrutura formal presente nessas duas esferas da 

música, quanto no efeito que a simplificação da partitura musical exerce diretamente 

na maneira como o ouvinte aceita e assimila o som, o ritmo, o gingado e a dança, 

adaptando-se a eles. Nessa direção, “[...] o efeito primário dessa relação entre a 
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estrutura geral e o detalhe é que o ouvinte fica inclinado a ter reações mais fortes 

para a parte do que para o todo” (ADORNO, 1994, p. 117). Esse pensamento nos 

remete à ideia de Marx (1978), para quem o sistema de produção capitalista cria não 

somente o objeto para o sujeito consumir, mas cria também um sujeito específico 

para o consumo de cada produto.  

Adorno (1994), em seu estudo comparativo entre as duas esferas da música, 

caracteriza cada uma e destaca a diferença entre elas. A música popular é assim 

denominada pelo seu caráter de infantilização, repetição e padronização de ritmos. 

A música séria, erudita, foi pensada e estruturada a partir do todo, e caso ocorra 

interrupção de uma de suas partes há o comprometimento de sua compreensão, 

beleza e poesia.  Adorno (1994) exemplifica essa música com o tema da Sétima 

sinfonia, de Beethoven, ao afirmar: “[...] somente através do todo é que ele [o tema] 

adquire a sua peculiar qualidade lírica e expressiva” (p. 117). Por outro lado, se essa 

situação ocorrer com o ouvinte da música popular, o seu entendimento do som não 

sofre alteração, porque o caráter redondo do som facilita a memorização da música, 

bem como a sua familiarização; assim os desejos do indivíduo são satisfeitos 

imediatamente, mas são efêmeros.  

No entanto, esse autor destaca que tanto a música popular quanto a séria 

integram a indústria cultural. Para Adorno (2011), o estilo refere-se às convenções 

que se impõem como fenômeno de coação, autoridade e adaptação sobre a obra de 

arte refletindo o caráter coercitivo da sociedade. Tem como função administrar a 

espontaneidade para obter resultados favoráveis ao mercado. Consiste também no 

elemento que se manifesta o quanto a obra de arte está imbricada como movimento 

histórico constituído de antepassados crescentes. Para Bettelheim (1980), em se 

tratando de literatura, os contos de fadas possuem uma estrutura completa; 

possibilita à criança, ao ler ou ouvir as histórias, pensar diversas situações de sua 

vida real por meio de sua imaginação. Nesse sentido, essa literatura, quando inscrita 

na mente infantil, instiga na criança essa possibilidade, porque essa experiência com 

a literatura não é imediata. 

 

Só escutando repetidamente um conto de fadas e sendo dado tempo e 
oportunidade para demorar-se nele, uma criança é capaz de aproveitar 
integralmente o que a estória tem a lhe oferecer com respeito à compreensão 
de si mesma e de sua experiência de mundo. (BETTELHEIM, 1980, p.74) 
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O sucesso da indústria da música engloba o reconhecimento,  a aceitação e  

a identificação do ouvinte com a música. A repetição da música e de seu refrão 

facilita a memorização rápida da música popular, assim ela passa a ser agradável de 

ser ouvida e portanto aceita pela massa (Adorno, 1994). Segundo esse autor, o 

conceito de massa é contraditório, porque ao mesmo tempo em que apresenta o 

aspecto de união, de “comunhão irrefletida”, a relação entre as pessoas é aparente e 

superficial. 

 

Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter em conta a contradição pela qual as 
massas possuem, por um lado, a qualidade de união, de comunhão 
irrefletida, na definição de Wiese, e, por outro lado, costumam ser formadas 
por indivíduos que não se conhecem ou que só superficialmente se 
conhecem uns aos outros [...] acontece que é raro alguém aceitar que o 
considerem como massa; a massa são sempre os outros (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1973, p. 78-79). 

 

Adorno diferencia o conceito de massa do de grupo, fazendo-os contrapor do 

seguinte modo: 

 

[como] uma comunidade de interesses, como uma aglomeração casual de 
indivíduos; uma comunidade unitária no tempo e no espaço ou, pelo 
contrário, dispersa; uma comunidade cônscia de si mesma ou uma apenas 
vinculada por algumas características objetivas”. (ADORNO; HORKHEIMER, 
1973, p. 61) 

 

Uma das características fundamentais do grupo é a identificação com algum 

elemento em comum, por exemplo, o grupo de uma escola, de estudo, de 

funcionários de um hospital. Mas, a identificação também compõe o conceito de 

massa, a exemplo do consumo padronizado. Os meios de comunicação de massa 

(rádio, televisão, literatura, jornal, revistas) expressam o significado de massa. Um 

indivíduo consome um produto que a maioria de uma população específica está 

adquirindo, não pela sua identificação com as pessoas, mas porque tem 

necessidade de adquirir o mesmo produto divulgado pelos meios de comunicação e  

que uma maioria demonstra estar consumindo. 
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Essa identificação é ambígua. Ao mesmo tempo em que o indivíduo se 

lembra de sua experiência individual, ele também tem a necessidade de comunicá-la 

e de integrá-la na experiência coletiva. “A reação conectiva consiste, em parte, na 

revelação ao ouvinte de que essa sua experiência individual, aparentemente isolada, 

de uma canção particular, é uma experiência coletiva.” (ADORNO, 1994, p. 133) 

Então, ocorre o processo de identificação do ouvinte com o som redondo, 

fragmentado, que age em harmonia com o pensamento unidimensional. Essa 

identificação desperta lembranças de fatos do passado longínquo, suscitado por 

recordações significativas na vida do indivíduo massificado, como se esse passado 

se repetisse sem alteração no presente. Desse modo, há a tendência deste em se 

prender ao passado impedindo a reflexão coletiva e o engajamento na mudança da 

realidade. 

A infantilização, fenômeno incentivado pela indústria cultural, é outra 

estratégia utilizada pela comercialização da cultura. Isso se revela nas letras e na 

estrutura das músicas, garantindo o seu sucesso e consumo. Na literatura para 

crianças, o uso de palavras no diminutivo e a redução da linguagem, a exemplo do 

uso de um vocabulário que facilite a compreensão do texto, também contribuem 

para a infantilização da criança e coadunam com uma concepção ingênua de 

infância, frágil e dependente do adulto. “A imagem da criança é, assim, o reflexo do 

que o adulto e a sociedade pensam de si mesmos.” (CHARLOT, 1986, p. 108) O uso 

da linguagem infantil, bem como de ritmos repetitivos e agradáveis de serem 

ouvidos e acompanhados por gingados são presenciados na publicidade televisiva, 

jornalística e radiofônica, o que implica a regressão50 do gosto musical do adulto. 

 

Versos infantis, genuínos e falsos, são combinados com alterações 
propositais das letras em canções originalmente infantis, para transformá-los 
em hits comerciais [...] Tratar adultos como crianças está envolvido nessa 
representação de divertimento que é buscada para relaxar o esforço diante 
de suas responsabilidades de adultos. Além disso, a linguagem serve para 
tornar o produto musical „popular‟. (ADORNO, 1994, p.128) 

 

Outro elemento que contribui para analisar essa infantilização é a 

“transferência psicológica”. “Os ouvintes estão executando a ordem de transferir à 

                                                           

50
 Adorno (2003) utiliza o termo “regressão” como expressão de retorno a etapas infantis. 
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própria música as suas autocongratulações quanto à sua posse.” (ADORNO, 1994, 

p. 134) Desse modo, o indivíduo sente-se orgulhoso, satisfeito, porque ele possui o 

que todos têm. Assim, a realização de si é a do outro, por conseguir comprar um 

produto bastante apreciado, de sucesso e de grande aceitabilidade pela massa. 

Decorrente desse movimento entre oferta, procura e posse de um produto, “[...] 

passa-se a ter a ilusão do valor [...] o possuidor da música que sente que „eu gosto 

desse hit (porque eu o conheço)‟ atinge um delírio de grandeza comparável ao 

devaneio de uma criança quanto a possuir uma estrada de ferro” (ADORNO, 1994, 

p. 134-135). Como na sociedade capitalista o ter é vangloriado diante do ser, da 

essência humana, o indivíduo, ao tomar para si um bem cultural de sucesso, sente-

se realizado e feliz por algum momento de sua vida. 

 

 O prazer do momento e da fachada de variedade transforma-se em pretexto 
para desobrigar o ouvinte de pensar no todo, cuja exigência está incluída na 
audição adequada e justa; sem grande oposição, o ouvinte se converte em 
simples comprador e consumidor passivo [...] Os momentos de encanto e de 
prazer, ao se isolarem, embotam o espírito [...] Toda arte ligeira e agradável 
tornou-se mera aparência e ilusão [...] (ADORNO, 1989, p. 82) 

 

Benjamin, na década de 1930, também contribui para com a discussão acerca 

da indústria cultural com sua análise da “reprodutibilidade técnica da obra de arte”, 

que, segundo ele, é fruto do desenvolvimento da sociedade moderna. Faz alusão à 

arte antiga feita a mão (pintura e escultura gregas), comparando-a com o surgimento 

de recursos técnicos51 destinados à reprodução da arte, como a xilogravura, 

litografia, fotografia e, posteriormente, o cinema. Assim, colocam-se duas questões: 

Por que a reprodutibilidade técnica da obra de arte feita pela fotografia e pelo 

cinema levou à perda de sua autenticidade e aura, de seu valor estético? Qual é a 

diferença entre observar  um quadro artístico antigo e assistir a um filme que 

expresse técnicas de montagem, efeitos especiais na tela cinematográfica? Para 

esse autor, a criação da técnica responde pela perda da autenticidade e da aura da 

obra de arte, isto é, da possibilidade do artista em expressar seus sentimentos 

                                                           

51
 Segundo Benjamin (1993), a xilogravura possibilitou pela primeira vez a reprodução técnica da 

imagem da arte, que era feita, na Idade Média, em chapa de cobre e posteriormente, com a invenção 
da imprensa, em tábua de madeira (tanto a reprodução da imagem quanto da escrita). No início do 
século XIX, a criação da litografia possibilitou a reprodução mais rápida e em massa da arte, assim 
como de criações novas. 
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inspirados pela mediação da percepção da natureza, e não por meio da técnica. 

Assim Benjamin define aura: 

 

Em suma, o que é aura? É uma figura singular, composta de elementos 
espaciais e temporais: aparição única de uma coisa distante, por mais perto 
que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de 
montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, 
significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho. (BENJAMIN, 1993a, 
p.170) 

De acordo com Benjamin (1993a), a obra de arte sempre foi reproduzida e 

imitada por outros homens. “Em sua essência, a obra de arte sempre foi 

reprodutível. O que os homens faziam sempre pôde ser imitado por outros homens.” 

(p.166) Entretanto, o problema que está em questão não é a prática artesanal 

antiga, mas como a sociedade moderna se utilizou da técnica para reproduzir a arte 

e os seus efeitos para a perda de sua originalidade. Por exemplo, quando um 

observador está diante de um quadro antigo pintado a mão, sua característica de 

autenticidade e unicidade o inspira a criar sentimentos individuais, a apreciar a 

beleza da obra de arte. Isto é, esse momento de apreciação estética, de 

contemplação, propicia ao observador uma intimidade maior com essa obra. 

Intimidade não no sentido de estar próximo fisicamente à obra, mas significando a 

força que a arte possui em tocar na sensibilidade e na subjetividade do indivíduo em 

sua totalidade, o que representa a aura, “[...] a aparição única de uma coisa distante, 

por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1993a, p. 170).  

Segundo Benjamin (1989), a imagem que emana da técnica, a exemplo da 

tela cinematográfica, resulta no “declínio da aura”, porque quando o olhar do 

espectador penetra no aparelho não há retorno para o individuo, “[...] já que o 

aparelho realmente registra a imagem do homem sem lhe devolver o olhar. É, 

contudo, inerente ao olhar a expectativa de ser correspondido por quem o recebe.” 

(p.139) Nesse sentido, a constituição da experiência da aura perpassa 

essencialmente pelos olhares humanos. Na contação de histórias, olhares se 

entrecruzam quando a história emite sentido para as crianças, porque nesse 

momento há possibilidade de diálogo e comunicação entre o narrador e o 

espectador. Assim, “[...] quem é visto, ou acredita estar sendo visto, revida o olhar. 

Perceber a aura de uma coisa significa investi-la do poder de revidar o olhar.” (p. 

140) Então, nessa interação entre a voz e o olhar do contador com a busca da 

criança em encontrar caminhos para lidar  com seus conflitos, oportuniza-se à 
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criança  construir a experiência, isto é, ir além da vivência da percepção do imediato 

e do aparente.  

Assim, a literatura como arte possibilita à criança pensar e criar experiência a 

partir da relação que ela estabelece entre a sua vida particular e a realidade 

universal, contribuindo para a sua formação. Para Adorno (2008), a “experiência 

seria justamente a unidade entre a tradição e anseio pelo desconhecido” (p.91). 

Essa ideia abre caminhos para pensar alternativas direcionadas à criação de 

experiências diferentes das que existiram no período nazista na Alemanha. Desse 

modo, a educação para a emancipação e autonomia perpassa a reflexão e criação 

de experiências desconhecidas, diferente daquelas que modelavam as pessoas a 

favor da violência e ideologia dominantes. 

Devido à ausência da técnica, até o século XVIII, a humanidade pôde 

conservar a tradição de grandes obras de arte, as quais representam o seu tempo e 

espaço. Benjamin também analisou a perda da tradição na literatura e destacou que 

a arte de narrar está se extinguindo em decorrência da substituição do trabalho 

coletivo e artesanal que se realizava como arte, de forma predominante, em 

comunidades primitivas e medievais. Sobre a narrativa tradicional Gagnebin (1993) 

explica: 

 

O artesanato permite, devido a seus ritmos lentos e orgânicos, em oposição à 
rapidez do processo de trabalho industrial, e devido a seu caráter totalizante 
[...] uma sedimentação progressiva das diversas experiências e uma palavra 
unificada. O ritmo do trabalho artesanal se inscreve em um tempo mais 
global, tempo que ainda se tinha, justamente, tempo para contar. 
(GAGNEBIN, 1993, p.10-11) 

 
 

 

Contrariamente a essa tradição oral, o uso da técnica para a criação da 

fotografia, no século XIX, e da imagem televisiva e cinematográfica, na primeira 

metade do século XX, conduz à reprodutibilidade da obra de arte. Isso implica a 

inversão do foco de apreciação da arte, em que, ao invés de o observador apreciar o 

conteúdo, a estética da obra, o que lhe chama a atenção, ao assistir a um filme, são 

as técnicas de montagem, os efeitos especiais, o cenário, a vestimenta, 

apresentados pelas imagens e pela trilha sonora. “A arte contemporânea será tanto 
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mais eficaz quanto mais se orientar em função da reprodutibilidade e, portanto, 

quanto menos colocar em seu centro a obra original.” (BENJAMIN, 1993a, p. 180) 

 Outro fator causado por essa nova forma de produção da arte é a facilitação 

para a massa do acesso à cultura industrializada, por ser produzida em série, o que 

não garante que esse coletivo aprecie e se divirta com a arte autêntica, original, 

ainda que ela se iluda em realizar o seu desejo com o consumo pela arte técnica. 

Por exemplo, a identificação com a estrela de um filme leva-a a crer que possa ser 

como ela, ter o seu biótipo e comportamento.  

       No caso da fotografia,52 Benjamin (1993a) chama a atenção para a visão que o 

homem tem dessa imagem, enfatizando que o que resta nessa apreciação estética e 

na aura é o “culto da saudade”, que ainda é o resquício do despertar da 

sensibilidade humana diante de uma arte, proporcionando-lhe a recordação pela 

“beleza melancólica”: “[...] porém, quando o homem se retira da fotografia, o valor de 

exposição supera pela primeira vez o valor de culto” (BENJAMIN, 1993a, p.174). 

Nessa perspectiva da reprodutibilidade técnica da arte moderna e contemporânea, a 

arte perde a sua autenticidade e originalidade. Devido a sua produção em série, 

aumenta-se expressivamente a quantidade, de acordo com o tempo administrado 

pelo sistema capitalista. 

 

A obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra de 
arte criada para ser reproduzida. A chapa fotográfica, por exemplo, permite 
uma grande variedade de cópias; a questão da autenticidade das cópias não 
tem sentido. Mas, no momento em que o critério da autenticidade deixa de 
aplicar-se à produção artística, toda a função social da arte se transforma. 
(BENJAMIN, 1993a, p. 171) 

 

 

Nessa perspectiva, a finalidade da obra de arte segue outro percurso, que o 

distancia de sua função original, que é a de satisfazer e alimentar o espírito da 

humanidade, e não as relações mercantis, objetivas. Mas, quando pensamos na 

                                                           

52
 “Com a fotografia, o valor de culto começa a recuar, em todas as frentes, diante do valor de 

exposição [...] Não é por acaso que o retrato era o principal tema das primeiras fotografias. O refúgio 
derradeiro do valor de culto foi o culto da saudade, consagrada aos amores ausentes ou defuntos. A 
aura acena pela última vez na expressão fugaz de um rosto, nas antigas fotos. É o que lhes dá sua 
beleza melancólica e incomparável.” (BENJAMIN, 1993a, p. 174) 
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reprodutibilidade técnica da cultura voltada para a infância, essa forma de produção 

requer maior preocupação, visto que nessa fase da vida humana o indivíduo 

encontra-se em formação. Isso reforça que é necessário formar novas gerações com 

valores diferentes de experiências passadas, marcadas pela violência e por 

conteúdos ideológicos que expressavam a verdade absoluta da realidade. Enfim, é 

necessária uma formação contrária a essa; que seja humanista e crítica. 

 

 

 

2.2 Indústria da diversão para a infância: televisão, computador, brinquedo 

eletrônico e  literatura 

 

Para Adorno (1995a), a educação contrária à violência e à adaptação 

“exagerada” da criança à realidade na qual se insere, desde a primeira infância, é a 

chave para se alcançar a humanização.  Nessa direção, necessário se faz 

compreender a criança como sujeito – considerando que seu pensamento está 

sendo construído – que tem capacidade de pensar, questionar e posicionar-se 

criticamente diante das contradições, dos problemas sociais e do consumismo, 

presentes na sociedade, mas camuflados pela ideologia dominante e, muitas vezes, 

pela própria escola, que a reforça. “Uma educação crítica desde a infância, [...] 

alertaria a criança sobre as ideologias da indústria cultural. Assim, a escola cumpriria 

o seu papel de ser uma mediadora para a superação da alienação.” (ZANOLLA, 

2010, p.74) A discussão da relação entre a ocupação do tempo livre da criança 

prioritariamente com a diversão virtual e a apropriação de outros recursos para o seu 

prazer, como brincar com amigos livremente ou ler um livro literário, é o objetivo 

deste tópico.    

A sociedade capitalista, administrada pela racionalidade tecnológica, produziu 

a mercadoria e o consumidor infantil de cada faixa etária. Mas, a garantia desse 

consumo se dá pela sua comercialização via publicidade e a criação de necessidade  

em consumir o produto ofertado pelo mercado, desprovida de total liberdade de 

escolha, ou seja, “o decreto da produção” e do consumo. “[...] as pessoas não 

reparam que se encontram realmente privadas da liberdade, precisamente lá onde 

se sentem mais livres, porque a regra dessa não-liberdade lhes foi abstraída.” 



84 

 

(ADORNO, 2003a, p. 137) Evidente que a responsabilidade de educar a criança é 

dos pais ou responsáveis. Então, cabe a eles dispor de um pensamento crítico para 

administrar o tempo livre da criança, sobretudo o que se refere à sua diversão e 

consumo. É necessário refletir sobre os motivos que conduzem o público infantil a 

ocupar o seu tempo livre com jogos e brincadeiras por meio da televisão, do 

videogame e do computador, bem como sobre o possível distanciamento do livro 

literário impresso como lazer fora do ambiente escolar. 

De acordo com Cascudo (1984), a cultura popular é conservada pela 

oralidade. Referente à brincadeira infantil,53 cita as cantigas populares, danças, 

parlendas, anedotas, lendas, mitos da literatura e jogos que compõem o universo 

lúdico infantil. “Interessa a brincadeira infantil em que intervém a literatura 

tradicional, transmitida pelo processo da oralidade.” (p.53) Em concordância com a 

necessidade de preservação de jogos e brincadeiras tradicionais é que ressaltamos 

a preocupação com a ocupação do tempo livre das crianças com o mundo virtual, e 

não com essas brincadeiras e com a leitura de literatura. Sob essa ótica, 

ressaltamos a importância de oportunizar à criança experiências com a fantasia. 

Mas, de acordo com Adorno (2003a), adaptar-se à indústria cultural significa anular 

a fantasia. 

 

Quem quiser ajustar-se, terá cada vez mais de renunciar à fantasia. Na maior 
parte dos casos, já nem mesmo a consegue desenvolver, castrada que ela foi 
pelas vivências da primeira infância. A falta de imaginação inculcada e 
exigida pela sociedade deixa as pessoas desamparadas nos seus tempos 
livres. (ADORNO, 2003a, p. 139) 

         

Com a institucionalização da família moderna,54 a partir do século XVII, houve 

a preocupação em agregar os filhos em torno da vida privada, afastada da 

                                                           

53
 Dentre as brincadeiras e brinquedos infantis tradicionais, Cascudo (1984) relaciona, 

simultaneamente: cabra-cega, esconde-esconde, barra-manteiga, brincadeiras de roda 
acompanhadas de cantigas, pião ou pinha, pipa ou papagaio, jogo de pedrinhas, bonecas de pano, 
cavalo de pau, estilingue e flecha.  
54

 De acordo com Ariès (1986), o sentimento de infância e de família foi construído no mesmo 
contexto do século XVII e surgiu com o avanço do sistema capitalista, resultando na organização da 
família em torno da criança e da preocupação com a sua educação. “A substituição da aprendizagem 
pela escola exprime também uma aproximação da família e das crianças, do sentimento de família e 
do sentimento da infância, outrora separados. A família concentrou-se em torno da criança [...] O 
clima sentimental era agora completamente diferente, mais próximo do nosso, como se a família 
moderna tivesse nascido ao mesmo tempo que a escola, ou, ao menos, que o hábito geral de educar 
as crianças na escola”. (p.  232) 
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sociedade e da vida coletiva.  Simultaneamente, a escola assumiu a educação moral 

e religiosa das crianças, especialmente nas famílias burguesas, classe que estava 

em ascensão social e precisava continuar a realizar o seu projeto econômico, social 

e cultural por meio da formação de seus descendentes biológicos. Desde então, a 

escola institucionalizou-se como a responsável pela formação da elite e, 

posteriormente, com a proclamação do ensino público e gratuito, derivada da 

Revolução Francesa de 1789, ampliou-se, ainda que lentamente, o acesso à escola. 

No Brasil, foi somente em meados do século XX que ocorreu a expansão do 

ensino, sendo que, no final desse século, o Estado dispôs de vagas para atender à 

demanda do ensino fundamental. Nesse contexto da institucionalização escolar, o 

ensino da leitura, desde as séries iniciais, teve como suporte básico o livro didático, 

tanto a cartilha quanto os livros de cada área específica. Assim, a ideia de leitura 

estava relacionada mais ao livro didático55 do que à literatura.56 Cabia à escola 

utilizar a literatura com a finalidade de desenvolver a leitura, mas a apreciação da 

poética de uma obra literária ficava a desejar. Portanto, construiu-se historicamente 

que a prática da leitura literária realizava-se na escola. Então, em vista dessa prática 

ter-se iniciado na escola, também quando ela ocorre fora do espaço escolar, na 

maioria das vezes, está submetida à indicação do professor de Língua Portuguesa, 

com finalidades avaliativas, e não por desejo de ler um bom livro para divertir-se ou 

para pensar a realidade. Contrapondo-se a esse pensamento, Soares comenta: “[...] 

já sabemos que não é aplicando regras didáticas que despertaremos a fruição da 

literatura” (1995, p. 13). 

                                                           

55
 Zilberman (1988, p. 50) diz que o livro didático é o “principal meio de leitura da escola brasileira” e 

que a concepção de leitura construída pela escola e sociedade originou das práticas de leitura formal 
tanto mediado pelo livro didático quanto pelo ensino da literatura. “[...] predomina a concepção de 
leitura enquanto exemplaridade: lêem-se nomes consagrados pela crítica e história da literatura 
porque são modelos a serem seguidos [...]“ (ZILBERMAN, 1998, p. 50). “Conclui-se que o hábito de 
leitura pelas crianças desenvolveu-se na escola e na maioria das vezes não inspira a leitura por 
diversão. Um expressivo exemplo disso é a ocupação de seu tempo livre com a diversão virtual” 
(ZANOLLA, 2010, p. 66). 
56

 Segundo Paz e Moniz (2004, p.130), o termo literatura confunde, até o final do século XVIII, as 

Letras e as Ciências. Na sociedade contemporânea a literatura relaciona-se à estética, ao imaginário 

e à subjetividade. 
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Sobre essa relação entre o ensino da leitura mediada pela literatura na 

escola, Ramos, Panozzo e Zanolla (2008), realizaram pesquisa57 conjunta com 

crianças do 3.º ano do Ensino Fundamental público no município de Caxias do Sul, 

Rio Grande do Sul. O estudo revelou que em 46% das atividades de leitura com o 

livro literário houve o predomínio do ensino de conteúdos programáticos (gramática 

e meio ambiente) e a explanação de normas de conduta. Entretanto, essas 

pesquisadoras apontaram para a necessidade de trabalhar aspectos estéticos e 

poéticos dos textos literários, porque eles oportunizam a expressão dos sentimentos 

humanos por meio da interação, intimidade, diálogo e opinião que a criança cria, 

como leitora, com a mensagem do texto. “[...] é a crença no papel humanizador da 

literatura, que recria a experiência humana e possibilita a ampliação de vivências do 

leitor.” (RAMOS; PANOZZA; ZANOLLA, 2008, p.11). Portanto, essa pesquisa reforça 

uma preocupação com a redução da linguagem poética na prática da leitura da 

literatura escolar e vai ao encontro da preocupação de Marcuse (1979) e Bettelheim 

(1980), que discutem a possibilidade de essa prática interferir na necessidade da 

criança de buscar exercer, em seu tempo livre, o gosto e o prazer de ler. 

   A relação entre ensino da leitura,  livro didático, literatura e indústria do 

livro foi discutida por Zilberman (1988). A autora ressalta que o ensino da leitura foi 

concentrado na escola, “[..] local de formação do público leitor e de estímulo ao 

consumo de livros” (ZILBERMAN, 1988, p. 16-17). Conforme discute a autora,  

desde a criação da imprensa por Gutenberg, no século XV, e com o 

desenvolvimento da industrialização de forma mais acelerada, a partir do século 

XVIII, foram inventados outros tipos de comunicação pela escrita, como o cartaz, o 

folhetim, o jornal, a revista e o romance. Ressalta-se que o registro de histórias orais 

também se efetivou com maior empenho nesse contexto histórico. A partir do século 

XVII, ocorreu ainda a impressão dos contos de fadas e de outras narrativas.58 De um 

                                                           

57
A pesquisa intitulada “A produção de sentido e a interação texto-leitor na literatura infantil” foi 

realizada por professores da Universidade de Caxias do Sul, RGS, no período de março de 2003 a 
fevereiro de 2006 e teve apoio da FAPERGS. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram a 
entrevista e a observação de 12 aulas de leitura da 3.ª série do Ensino Fundamental público. Nessas 
aulas utilizou-se o livro literário lido pelas crianças. “O aluno é silenciado no processo de significação, 
prevalecendo a leitura profissional do professor sobre outros e ignorando a polissemia da literatura, 
porque não se respeita a natureza polissêmica do texto.” (RAMOS; PANOZZO; ZANOLLA, 2008, p. 8) 
58

 No século XVII, o francês Charles Perrault coleta contos e lendas da Idade Média e adapta-os, 
constituindo os chamados contos de fadas (Cinderela e Chapeuzinho Vermelho), por tanto tempo 
paradigma do gênero infantil. No século XIX, outra coleta de contos populares é realizada, na 
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lado, esse registro contribuiu para a tradição cultural; de outro, a industrialização da 

literatura destinada ao público infantil alcançou tamanha dimensão que a produção 

resumida e fragmentada da literatura comprometeu os sentidos do texto.  

Diante dessa análise, apresentamos a questão: “[...] por que, cada vez mais, 

as crianças preferem ficar horas na frente do computador, „adoecendo‟ suas mentes 

e os seus costumes,  em vez de lerem um bom livro infantil ou infanto-juvenil?” 

(ZANOLLA, 2010, p. 76) A autora realizou estudos e pesquisas sobre a relação entre 

o videogame, como uma mercadoria produzida pela indústria cultural, e sua 

apropriação pela criança em seu tempo livre. Discutiu também as implicações 

negativas da relação extrema com esse jogo para a vida da criança, como o 

surgimento de doenças físicas e psíquicas e a perda de valores e atitudes que 

condizem com uma formação humana saudável na infância e na adolescência. 

Ressaltou ainda o compromisso e a responsabilidade que  pais,  professores e 

demais profissionais da educação têm em alertar as crianças sobre o consumo em 

geral, sobretudo, dos jogos violentos. 

 

 [...] se a escola não se preparar para esse universo, a indústria continuará a 
determinar o que as crianças vão fazer no seu tempo livre e, o pior, com 
pouco ou nenhum critério educativo. Isso faz com que se compreenda a 
escassez de jogos educativos e a proliferação dos jogos violentos [...] O 
implemento à industrialização compulsivo reflete o consumo compulsivo. 
(ZANOLLA, 2010, p. 66, grifo da autora) 

 

Nessa perspectiva, o mundo virtual constitui o universo infantil. Nesse 

entrelaçar do acesso da criança de maneira compulsiva à máquina, aos sites da 

internet e às brincadeiras com jogos virtuais, tudo indica que ela está em busca do 

“sentido esvaziado”,59 da “fuga da realidade”, da procura da “identidade inexistente”. 

Quanto menor a criança, mais essas buscas resultam na “[...] confusão entre o 

mundo virtual e real, como se prevalecesse a ideia de que a vida imita a arte. O 

                                                                                                                                                                                     

Alemanha, pelos irmãos Grimm (João e Maria, Rapunzel), alargando a antologia dos contos de fadas. 
Também, por meio de narrativas diversas, o dinamarquês Christian Anderson (O patinho feio, Os 
trajes do imperador), o italiano Collodi (Pinóquio), o inglês Lewis Carrol (Alice no país das 
maravilhas), o americano Frank Baum (O mágico de Oz) e o escocês Jaimes Barrie (Peter Pan) 
constituem-se em padrões de literatura infantil (cf. CADEMARTORI, 2006, p.33-34). 

59
 Em resumo, quando se fala em sentido, diz-se de uma intencionalidade que agrega valores e 

princípios, aspectos materiais e espirituais sobre aquilo que se apresenta como contrapartida do 
sujeito para uma vida mais digna, justa e humana para todos (cf. ZANOLLA, 2010, p. 149). 
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problema se apresenta por atitudes imitativas de estratégias de jogos violentos 

aplicados à vida real, prática.” (ZANOLLA, 2010, p. 165)  Assim, a criança, ao atuar, 

de forma imediata, identifica-se com o conteúdo virtual a tal ponto que acredita que 

seus desejos subjetivos e objetivos serão satisfeitos ao navegar em um mundo que 

pode abrir mão do humano. Zanolla (2010) afirma: “[...] quando dotado de sentido 

esvaziado, o mundo virtual, assim como qualquer atividade tecnológica, contribui 

para a desumanização e a ignorância em todos os aspectos” (p. 150). Na ânsia de 

encontrar na máquina virtual a satisfação de seus desejos, a criança e o adolescente 

se isolam socialmente, porque ela lhes promete felicidade. Embora esse mundo 

virtual seja ambivalente, podendo propiciar uma maior interação social  em rede, não 

é isso que a pesquisa de Zanolla tem demonstrado60, e sim a predominância de 

aspectos nocivos decorrentes dessa prática virtual, quando realizada de maneira 

compulsiva. 

 

Ainda refletindo sobre a influência negativa do jogo eletrônico na saúde das 
crianças, vale ressaltar outro aspecto importante que é o isolamento social e 
a ressignificação do tempo a partir do hábito repetitivo de jogar. Ao se 
debruçar sobre o computador, a criança não raro perde a noção do tempo [e] 
dirige suas ações a um ritual repetitivo que dificulta o espírito criativo e 
autônomo, que, além disso, pode desencadear comportamento de stress e 
ansiedade. (ZANOLLA, 2010, p. 162) 

 
 

Diante do sucesso da indústria de jogos e brincadeiras virtuais, a vida virtual 

pôde ser denominada de “segunda vida”,61 a vida visível, da imagem, ao passo que 

a “primeira vida” está cada vez mais invisível. A criação de novas necessidades de 

consumo de um jogo ou brinquedo pela criança já foi pré-dirigido pelo fabricante.  

Exemplo disso foi a criação de coleções e acessórios para os brinquedos, os quais 

induzem o hábito de consumismo. A coleção de carrinhos, de bonecas, de CDs e 

DVDs, garantiram o sucesso da indústria da diversão para as crianças. Contudo, a 

produção e a necessidade tanto no âmbito subjetivo como objetivo pelo  consumo 

estão entrelaçadas fortemente também pela lógica capitalista. 

                                                           

60
 Foram realizados levantamentos na internet e em matérias de jornal sobre comportamentos 

agressivos que coaduanam com a ação de indivíduos que possuíam a prática de brincar com jogos 

violentos (cf. ZANOLLA, 2010). 
61

 “O Second Life é um programa que simula uma comunidade em três dimensões e atrai milhões de 
pessoas no mundo todo. Foi criado em 2003, e [...] redimensiona o futuro dos jogos interativos e 
amplia as relações sociais ao universo do virtual” (Figueira, apud ZANOLLA, 2010, p. 147). 
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           Conforme essa lógica, os brinquedos e jogos eletrônicos ganharam 

vida própria e invertem as posições entre quem brinca e o que é manipulado 

(relação objetal, coisificante). Assim, as crianças se posicionam como espectadoras 

diante desses brinquedos, e os brinquedos se movimentam por elas. Sobre esse 

assunto, Brougére (2004) afirma: “[...] trens que rodam indefinidamente, carros que 

andam sozinhos, bonecas que nadam, esses brinquedos não fazem nada mais além 

de fornecer um espetáculo, sob a forma de uma repetição” (p. 259).  

Entendemos que é a criança que tem que movimentar-se, dar vida aos 

brinquedos, representar experiências dos adultos (imitação das ações dos adultos e 

de crianças) e criar novas experiências.  Benjamin (1986) contribui com esse tema, 

quando escreve: “[...] pois quanto mais atraentes (no sentido corrente) forem os 

brinquedos, mais distantes estarão se seu valor como „instrumentos‟ de brincar; 

quanto mais ilimitadamente a imitação anuncia-se neles, tanto mais se desviam da 

brincadeira viva” (p. 70). Em relação à prática da narrativa de literatura para a 

criança, ressalta-se que é necessário que o adulto permita à criança exercitar a sua 

capacidade de pensar por conta própria; assim, descobrirá os vários sentidos do 

texto literário, bem como o sentido deste para a sua vida. 

 Qualquer passeio pelos mundos ficcionais tem a mesma função de um 

brinquedo infantil. As crianças brincam com a boneca, cavalinho de madeira ou pipa 

a fim de se familiarizarem com as leis físicas do universo e com os atos que 

realizarão um dia; é uma maneira de adentrar no universo adulto. Da mesma forma, 

ler ficção significa jogar um jogo através do qual “[...] damos sentido à infinidade de 

coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer no mundo real” 

(MACHADO, 2002, p. 20-21). 

Diante do exposto, destacamos, na discussão que se segue, o papel 

importante que a literatura desempenha na formação e na vida cultural da criança, 

isto é, enfrentamos o desafio de contradizer a face perversa da realidade virtual tão 

presente na (de)formação da criança.  Cademartori (2009) afirmou que na sociedade 

contemporânea a comunicação entre as pessoas é mediada pelos aparelhos 

eletrônicos (computador e celular) e o que há é o “cruzamento de vozes”, entretanto, 

“[...] o livro em geral e a literatura de modo especial emitem vozes mais sutis e 

menos ressoantes em meio à barafunda dos discursos” (121). Dessa forma, a 
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comunicação interpessoal deslocou-se para a comunicação virtual. A seguir 

discutiremos outro caminho para a formação cultural da criança: a mediação cultural 

e formativa pela literatura oral e escrita. 
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CAPÍTULO III 

EXPERIÊNCIA, IDEOLOGIA E LITERATURA NA INFÂNCIA: A HORA 

DO CONTO NO CEPAE 

  

No capítulo I, discutimos a constituição da sociedade capitalista desde a 

Revolução Industrial, seu modelo econômico para a maioria do mundo e como se 

delineou o mundo moderno por meio do desenvolvimento da indústria, do 

desenvolvimento da ciência e da urbanização.  No capítulo II, vimos que, na 

sociedade contemporânea, a indústria cultural ampliou o desenvolvimento do capital 

e, em decorrência disso, corroborou a decadência da cultura. Neste capítulo, 

analisaremos os desdobramentos referentes à infância. Traremos as entrevistas que 

realizamos com profissionais e com alunos do Cepae, bem como nossa observação 

referente à atividade “Hora do Conto”. Recorreremos ao conceito de experiência de 

Benjamin (1993; 2000) e de Adorno (1995a), para fundamentar nossa discussão 

pautada na relação entre literatura, arte, leitura e a criação de experiências pela 

criança.   

 

3.1 A experiência em Benjamin 

Para Hobsbawm (1991), o termo “urbano” relaciona-se à multidão das duas 

cidades europeias mais populosas no século XVIII, Londres e Paris, mas inclui 

também pequenas cidades de província, “[...] onde se encontrava realmente a 

maioria dos habitantes urbanos” (p.27). A partir desse contexto de urbanização das 

cidades, do surgimento da multidão, precisamente a partir do século XIX,  Benjamin 

afirma que a multidão foi o tema predominante entre os literatos62 desse século 

(1989, p. 114).  Ele destaca que o homem moderno é o homem da multidão, 

denominado de passante, transeunte, o que caminha pelas ruas da cidade e se 

deixa levar pela massa – “multidão amorfa de pessoas” (p.113). Assim, o transeunte 

passeia vagando e perdido em meio a multidão “[...] a perder de vista, onde ninguém 

é para o outro nem totalmente nítido nem totalmente opaco” (p. 46). Para o autor, 

                                                           

62
 Benjamim referiu-se, principalmente, a Baudelaire, Proust, Poe e Victor Hugo. 
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esse homem moderno vai perdendo a sua história porque as impressões que ele 

registra em sua memória advêm da vivência construída por ações repetitivas, 

automatizadas, passageiras, que são interrompidas pela percepção momentânea; 

assim, elas desaparecem e não são incorporadas à memória.  

De acordo com Benjamin (1993a), “[...] o homem conseguiu abreviar até a 

narrativa. Assistimos em nossos dias ao nascimento da short story, que se 

emancipou da tradição oral [...] a narrativa perfeita vem à luz do dia” (p. 206). 

Segundo ele, a perda da tradição de narrar bem como a abreviação de histórias 

resultaram da criação de outros tipos de comunicação criados na sociedade 

moderna e capitalista, a exemplo da informação jornalística, radiofônica e televisiva. 

Mas, vale ressaltar que esse pensador faz a diferença entre a comunicação mediada 

pela narrativa e a transmitida pela informação, que, segundo ele, transmite a sua 

mensagem de forma aligeirada, resumida, e prima pelo novo, pela notícia mundial 

instantânea e efêmera.  

Entretanto, é preciso que o indivíduo se desloque do lugar de informante e se 

instale no campo da experiência, porque a informação não lhe possibilita construir a 

experiência, e sim a vivência. Vivência essa que extrai o seu conteúdo da mídia, da 

informação virtual, nas quais não há possibilidade de construção de vínculos 

humanos. A experiência requer que o indivíduo se relacione com o outro, que pense, 

duvide, modifique-se, redirecione o sentido de sua palavra, reconstrua novos 

significados em sua comunicação e em seu modo de viver. “Na verdade, a 

experiência é matéria da tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva” 

(BENJAMIN, 1989, p. 105), contudo, viver o cotidiano não significa viver a 

experiência. 

 

Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente 
responsável por esse declínio [...] Cada manhã recebemos notícias de todo 
mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é 
que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras 
palavras: quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa 
está em evitar explicações. (BENJAMIN, 1993a, p. 202-203) 

 

Para Benjamin (1989), a sociedade contemporânea nos afasta da narrativa, 

forma mais antiga de comunicação e, assim, convivemos com a “[...] substituição da 

antiga forma narrativa pela informação, e da informação pela sensação reflete-se a 



93 

 

crescente atrofia da experiência‟” (p. 107). A experiência de uma criança com o 

narrador, a qual acontece pela mediação da linguagem, possibilita-lhe imprimir em 

sua memória o conteúdo da história. Contar história é uma arte porque requer a 

expressão dos sentimentos humanos realizada pela palavra oral e por gestos. O 

narrador conta a história situada em seu tempo e espaço, como também as 

experiências construídas em viagens e aventuras. Dessa forma, ao transmitir as 

suas experiências e as dos outros, mediadas pela comunicação, preserva-se na 

memória a tradição cultural, contribuindo com a continuidade dessa tradição 

acrescida de novas experiências.  

A leitura de um romance,63 por outro lado, se dá de forma individual e 

solitária, o que representa e reforça o individualismo burguês, e não a coletividade. 

Assim, o que se preservam na memória e, por conseguinte, na tradição são o 

pensamento e a atitude individual. Benjamin (1993a) relacionou a arte de narrar com 

o trabalho artesanal que esteve presente na história milenar da humanidade. 

Comparou a arte de narrar com o artesanato manual (do oleiro) da sociedade antiga, 

época em que a experiência do feitio de uma peça artesanal foi construída em 

comunidade, e assim a arte de narrar também acontecia espontaneamente e em 

grupo; “[...] num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação” (BENJAMIN, 

1993a, p. 205).  Ao passo que, quando a criança visualiza uma informação virtual (a 

que não se realiza por meio da mediação humana), a comunicação se limita, porque 

não houve a interação humana entre o narrador e o ouvinte. “Contar histórias 

sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são 

mais conserváveis.” (BENJAMIN, 1993a, p. 205) Então, elas não são mais 

comunicáveis.  

Desse modo, a tradição cultural, que deveria ser repassada de geração em 

geração pela arte de narrar, está cedendo lugar à rapidez da circulação da 

informação virtual e jornalística. E é de posse desse tipo de informação que o 

indivíduo está formando a sua mentalidade, uma racionalidade instrumental e 

conduzida pela sua vida prática na sociedade contemporânea. Desse modo, o 

                                                           

63
 Segundo Candido e Castello (1991), o romance é um gênero literário da sociedade moderna que 

se caracteriza pelo “sentido da aventura e da criação individual”, sentimentalismo, amor, “lirismo 
romântico”. O romance contemporâneo expressa problemas sociais, ideias nacionalistas e liberais. 
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visível, o excesso de informação e a redução das histórias literárias apagam a 

possibilidade da construção da experiência. Entretanto, a continuidade da arte de 

narrar é fundamental para a construção e preservação da cultura de cada época 

histórica. Sobre essa ideia, Benjamin afirma: 

 

Não se percebeu devidamente até agora que a relação ingênua entre o 
ouvinte e o narrador é dominada pelo interesse em conservar o que foi 
narrado [...] A memória é a mais épica de todas as faculdades [...] A 
reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos 
de geração em geração. (BENJAMIN, 1993a, p. 210-211) 

 

Esse autor refere-se também à narrativa dos contos de fadas. Destaca a sua 

importância para o conhecimento da criança sobre a ambiguidade expressa nesse 

tipo de narrativa, por exemplo o enfrentamento de um personagem humano (uma 

criança) com a natureza. Para a criança vencer o medo de forças sobrenaturais é 

preciso agir com astúcia e arrogância. Então, “[...] o conto de fadas ensinou há 

muitos séculos à humanidade, e continua ensinando às crianças, que o mais 

aconselhável é enfrentar as forças do mundo místico com astúcia e arrogância” 

(BENJAMIN, 1993a, p. 215). A narração de contos de fadas às crianças possibilita a 

elas construir experiências e pensar em sua realidade social, sobretudo quando a 

história lhe possibilita identificar-se com alguma atitude, um personagem, ou uma 

situação, sugerindo-lhe que pense no conflito vivido em seu cotidiano, a exemplo do 

medo de fantasma e de escuro e a competição entre irmãos. 

 Bettelheim (1980) também fala sobre a identificação com personagens dos 

contos para a definição de valores morais. O autor qualifica o conto de fadas como 

uma arte, porque permite que cada criança, ao ouvir ou ler uma história dessa 

natureza, crie diversas interpretações e significados diferentes de acordo com os 

seus conflitos interiores.  Assim, cada criança se identifica ou não com o 

personagem que mais expressa as suas necessidade psicológicas, tanto no 

momento em que está em contato com a história, quanto ao longo de sua infância. 

 

O conto de fadas não poderia ter seu impacto psicológico sobre a criança se 
não fosse primeiro e antes de tudo uma obra de arte [...] Como sucede com 
toda grande arte, o significado mais profundo do conto de fadas será diferente 
para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em vários momentos de 
sua vida. A criança extrairá significados diferentes do mesmo conto de fadas, 
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dependendo de seus interesses e necessidades do momento. Tendo 
oportunidade, voltará ao mesmo conto quando estiver pronta a ampliar os 
velhos significados ou substituí-los por novos. (BETTELHEIM, 1980, p. 20-21) 

 

Desse ponto de vista, ressaltamos a importância de se narrar a história na 

íntegra, sem antecipá-la com explicações de palavras julgadas pelos adultos como 

de difícil entendimento pelas crianças com o objetivo de facilitar a compreensão  do 

sentido do texto. Sendo assim, a criança poderá pensar com autonomia diante da 

história e de sua realidade. Entretanto, a condição essencial para que esse 

pensamento autônomo continue vivo é a permanência da tensão entre a imposição 

ideológica64 da indústria cultural às massas e a verdadeira realidade econômica, 

social e cultural. 

 

3.2 Dialogando com profissionais do Cepae sobre leitura e literatura infantil  

 

Este tópico propõe analisar as categorias elencadas previamente na ocasião 

das entrevistas, realizadas com três profissionais da escola, e outras surgidas no 

momento da codificação dos dados. As categorias norteadoras da pesquisa foram: 

educação, ideologia, indústria cultural, literatura infantil e infância. Participaram da 

pesquisa os profissionais que estavam envolvidos diretamente na atividade da “Hora 

do Conto” no período de nossa observação, a saber: a coordenadora da biblioteca 

(P1), a professora e contadora de histórias (P2) e o professor e escritor de literatura 

infantil (P3), que naquela ocasião teve um encontro com um grupo de alunos para 

conversarem sobre suas obras. 

No período da realização da pesquisa empírica na Biblioteca Setorial, no qual 

ocorreram a observação da “Hora do Conto” e a realização de entrevistas com 

aqueles profissionais e com uma amostragem de vinte e um alunos dos dois 

                                                           

64
 A rigidez inexperiente do mecanismo de pensamento que domina a sociedade de massa torna-se 

ainda mais inflexível, se isso é possível, e a própria ideologia impede que se desmascare o produto 
oferecido, em sua qualidade de objeto premiado para fins de controle social. “[...] Para resumir numa 
só frase a tendência inata da ideologia da cultura de massa, seria necessário representá-la numa 
paródia da frase: „Converte-se naquilo que és‟, como duplicação e super-ratificação da situação já 
existente, o que destruiria toda a perspectiva de transcendência e de crítica.” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1973, p. 202) “Elas podem ser verdadeiras „em si‟, como o são as idéias (sic) de 
liberdade, humanidade e justiça, mas não verdadeiras quando têm a presunção de já estarem 
realizadas [...] a definição de Ideologia depende do que efetivamente atua como produto ideológico.” 
(Idem, p.199) 
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terceiros anos, percebemos o ambiente rico em cultura, especialmente com a 

presença dos livros literários fora da estante da biblioteca, os quais ganharam vida, 

voz e sentimentos todas as vezes que eram “abertos”, sendo suas histórias 

compartilhadas pelo grupo, tanto pela contadora de histórias quanto pelas crianças. 

Uma vez aberto o livro, criavam-se asas para a imaginação, viagens e aventuras, 

passeios na floresta, enfrentamento com o lobo, lembranças do passado, etc. Por 

exemplo, em uma história literária, “A bela borboleta”, foi retratada a ideia de 

liberdade pela abertura do livro: “E a borboleta explicou: – Eu não estou presa, 

porque cada vez que uma menina – que gosta do Gato de Botas, por exemplo – 

abre o livro e move as suas páginas, eu bato as minhas asas” (ZIRALDO; ZÉLIO, 

1980, p. 21).   

 

Quadro I – Codificação das entrevistas realizadas com os profissionais (P1, P2, 

P3) do Cepae  

Profissional Roteiro da entrevista         Codificação dos dados 

   

P1- Bibliotecária 

 

Identificação 

 

 

Coordenadora da Biblioteca Setorial do Cepae. 
Desenvolve projetos de leitura junto aos 
professores e alunos. Participa da atividade “Hora 
do Conto” e integra atividades de leitura na 
Semana Nacional do Livro: contação de histórias; 
feira de troca de livros; empréstimos e exposição 
cultural. 

Formação  

 

Graduação em Letras-Português/1991, PUC-GO, 
e Biblioteconomia/2000, UFG, e Mestre em 
Administração Escolar (FEAD-BH). Curso de 
Auxiliar de biblioteca e de relações 
humanas/UFG. 

Concepção de infância “Criança é o ser em formação, projeto de vida, 
caminhada no mundo e respeito.”  

Experiência na infância 
com literatura infantil 

Teve seu primeiro livro literário na 2.ª série e 
depois na 5.ª série leu Meu pé de laranja lima, O 
diário de Anne Frank e Éramos seis. Foi 
influenciada pela leitura dos filhos, como a da 
obra “A chave do tamanho” de Monteiro Lobato. 

Constituição do acervo 
da Biblioteca Setorial do 
Cepae  

Histórico do acervo da biblioteca: até 1985 era 
organizado pela biblioteca central, após esse ano 
o Cepae organizou uma equipe para trabalhar na 
biblioteca. Os livros foram classificados em 
didáticos, científicos, literários e literatura infanto-
juvenil. Política de aquisição do acervo: 
representantes de cada unidade da UFG em 
consulta aos professores de cada fase de ensino 
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elaboram e encaminham a lista para a aquisição; 
Programa do Governo Federal de incentivo à 
leitura (PNBE, FNDE); Doação e reposição de 
livros perdidos pelos alunos.  

Contribuição da “Hora 
do Conto” para a 
formação cultural da 
criança 

 

A “Hora do Conto” incentiva os alunos a ler e a 
levar o livro para casa, auxilia na formação de 
valores morais como disciplina e comportamento. 
Ex.: livro literário “Rita não grita”: valores como 
seguir normas, ter caráter, compromisso, fazer 
silêncio, direitos e deveres do aluno. Formação 
cultural. 

 

P2- Contadora 

de histórias e 

professora do 

Cepae 

 

Identificação 

 

 

 

Professora e escritora de literatura infantil e de 
histórias para o Almanaque, Suplemento Infantil e 
Jornal do Campo do Jornal O Popular. Em 1993, 
integrou ao Grupo Gwaya – Contadores de 
histórias do Cepae. Desenvolve estudo e 
pesquisa na área de patrimônio cultural imaterial, 
da imagem, memória social e oralidade. 

Formação Graduada em Pedagogia UFG/1980, 
Especialização em Educação Infantil/1993, 
Mestre em Gestão do Patrimônio Cultural – 
Antropologia/2007. Está Cursando disciplina no 
Programa de Doutorado em Educação na 
Faculdade de Educação da UFG/2012. 

Experiência na infância 
com a literatura infantil 

“Morei na fazenda até 7 anos de idade, até essa 
idade não conhecia os livros, mas conhecia 
histórias orais que minha mãe contava para mim. 
Eram histórias de onça, assombração. Somente 
aos 8 anos quando fui para a escola que tive 
contato com o livro didático.” 

Critérios de seleção 
para criação do 
Cantinho da Leitura nas 
Escolas Estaduais 

 

 

 

“Li 120 livros por semana. Primeiro, os que me 
despertavam emoção e me encantavam, que me 
davam vontade de compartilhar com outras 
pessoas. Segundo, qualidade gráfica. Terceiro, 
pensamos no aluno da escola pública. Não 
indicamos livros que facilitassem a compreensão 
da história pelo aluno, como um ser que não vai 
entender nada. Procuramos despertar interesse 
da criança pelo conteúdo e não pela aparência 
visual, pelo colorido. Tipos de livros selecionados 
para compor o Cantinho da Leitura: contos de 
fadas; contos folclóricos; narrativas, poesias e 
livros só com imagem.” 

Concepção de infância “Está ligada à sociedade, ao seu tempo. No 
Magistério aprendemos que a criança é como 
uma plantinha que deve ser cuidada pelo adulto 
na família e na escola. Não tinha autonomia nem 
direito de falar. Esta ideia de infância vai 
acompanhando a mudança da sociedade. As 
opiniões das crianças são também importantes 
para os adultos. O olhar novo da criança é muito 
desafiador. A gente descobre o novo, é cheio de 
indagações. Então a criança passa a ser sujeito 
de direitos.” 

Objetivos da Atividade 1.”Conhecer o acervo da Biblioteca (literatura 
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“Hora do Conto” infanto-juvenil, enciclopédia, dicionário infantil, 

revistas, jornais da cidade, jornal da UFG, etc. 2. 

Aprender a fazer uso e empréstimo de livros. 3. 

Informações sobre os cuidados com o acervo da 

biblioteca. 4. Aprender a se comportar no espaço 

da Biblioteca (silêncio, respeito ao outro) para 

saber utilizar outros espaços culturais (outras 

bibliotecas, cinema, teatro, parques, etc.). 5. 

Desenvolver a prática e o gosto pela leitura de 

todos os tipos de produção escrita. 6. 

Desenvolver a imaginação da criança. 7. Formar 

contadores de histórias infanto-juvenis - “Grupo 

fuxico”.  

Critérios de seleção das 
histórias para trabalhar 
na “Hora do Conto” 

“Seleciono histórias de autores que já conheço e 
gosto de ler; leio a crítica literária dos autores; 
ilustração; observo o livro que o aluno se 
interessa na hora do empréstimo; temática 
interdisciplinar que as professoras estão 
trabalhando em sala de aula; que retratam o 
cotidiano dos alunos; relação da história com a 
narrativa oral.” 

Relação das histórias 
contadas na “Hora do 
Conto” com a produção 
do texto em sala de aula 

“No planejamento pedagógico escolhemos um 
eixo temático interdisciplinar. Cada professor(a)  
trabalha a produção de texto coletivo com os 
alunos a partir da história contada na biblioteca. 
Os alunos também criam individualmente a 
poesia, a história.” 

Contribuição da “Hora 
do Conto” para a 
formação cultural da 
criança 

“Contribui [para] com o ensino na sala de aula: 
ouvir e contar histórias; com a relação da história 
com a vida do aluno. Cria possibilidade da criança 
ser ouvida. A história, ao mesmo tempo estimula 
a imaginação da criança, o prazer, o desejo; ela 
também ajuda o aluno a lidar e a voltar a ver a 
sua realidade. Leva a criança à reflexão, a pensar 
em sua vida cotidiana.” 

Influência da internet no 
desinteresse da criança 
pela leitura da literatura 
impressa 

 

“A TV e a internet trazem muitas contribuições, 
depende muito da forma como nós as utilizamos. 
A questão não é substituir a TV ou a internet pelo 
livro, ou o contrário, mas saber aproveitar cada 
um deles. É saber apresentar o livro à criança de 
uma forma prazerosa.” 

P3 - Escritor de 

literatura infantil 

e professor- 

Cepae 

Identificação 

 

Professor Adjunto da UFG e escritor de literatura 
infantil e de histórias para o Almanaque, 
Suplemento Infantil e Jornal do Campo do Jornal 
O Popular. Desenvolve estudos e pesquisas nas 
áreas de linguagem, psicanálise, literatura, 
interpretação teatral, cinema, leitura e escrita no 
ensino-aprendizagem de línguas. Apresentou 
diversos trabalhos científicos em congressos 
(COLE/Unicamp, UFG, entre outros) e publicou 
artigos em revistas e livros. Foi integrante do 
Grupo Gwaya / Cepae. 

Formação Graduado em Letras Português/Inglês-1991, 
UFG. Mestre em Linguística Aplicada/1998, 
Unicamp. Doutor em Linguística/2006, Unicamp. 
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Concepção de infância “A infância não morre. A psicanálise nos ensina 
que o infantil permanece dentro da gente, que nos 
constitui como adulto. Gostamos de brincar com 
as palavras, poesia, música, uma peça de teatro, 
um livro, tem a ver com o lúdico da infância.” 

Relação da história de 

vida com a inspiração 

de escrever literatura 

infantil 

 

“Toda história tem a ver com a nossa história. 

Toda história de nossa vida começa na infância, 

que é a base. Desde a infância sempre me 

interessei pelo objeto livro, mais do que pela 

imagem. Sempre escrevi histórias. Inventava e 

representava as histórias que escrevia. Brincar de 

representar. Sou ator de teatro. Sou instigado 

pela palavra. Tenho uma relação de amor com a 

palavra, sensual, sensioralidade, prazer em ouvir 

uma palavra, sensações que ela provoca em mim 

e no outro, pausa de uma palavra e outra, sons 

das palavras, a intensidade das sensações que a 

palavra provoca. Temos que adequar uma 

linguagem para a criança.” 

 

Diferença entre a 
atividade de contação 
de história na “Hora do 
Conto” e a contada ou 
narrada pela família 

“Tem momento para tudo. Todos são importantes. 
Na sala de aula é importante também, porque tem 
os seus objetivos definidos. Na Hora do Conto, o 
aluno que gosta da história pode se interessar em 
pegar e levar o livro para ler, ou não, mas a 
maioria tem interesse pelo livro, lindamente 
narrada. A literatura na sala de aula, já está 
interferindo na história, ela é didatizada. 
Dependendo do contador, a criança gosta ou não 
gosta. Pode estimular o leitor e pode afastar o 
leitor também do livro. Os pais contarem histórias 
às crianças é importantíssimo para a relação 
afetiva.” 

Influência da internet 
pelo desinteresse da 
criança pelo livro 
literário impresso 

“A escola faz uma coisa muito legal, que é contar 
histórias para as crianças. As pessoas não têm 
tempo. A internet é uma pena, porque o afeto que 
vinha com a história, a voz passa o afeto, o 
carinho...” 

 

 

A equipe da Biblioteca Setorial integra-se às atividades do Setor de Apoio à 

Ação Pedagógica do Cepae/UFG.  Essa equipe propõe atividades de “orientação à 

pesquisa, Incentivo à leitura, como Hora do Conto, Semana Cultural, Exposição de 

livros, entre outros”. Em 2005, foi criado o “Jornal Folhinha Aplicada”,65 que circula 

mensalmente e é aberto a toda comunidade da escola. “Mande sua história, 

                                                           

65
  Acesso no site WWW.cepae.ufg.br/uploals/80/original_Jornalzinho_Folhinha_Aplicada_da1%. 
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resenha, seu desenho, carta, notícia, curiosidade, pesquisa ou outra produção que 

achar útil à folhinha” (Fev. 2012, N. 01, Ano 03). No dia 29 de outubro, comemora-se 

o Dia Nacional do Livro,66 então essa escola dedica a semana (de 25 a 29) para 

desenvolver atividades referentes a essa comemoração, especialmente divulgação 

de livros literários, incentivo à leitura e contação de histórias. A equipe da Biblioteca, 

que é composta pela coordenação, duas auxiliares e uma estagiária (curso de 

Biblioteconomia ou de Letras da UFG), elabora, junto com os professores de I e II 

Fases, a Semana do Livro, que inclui: o regulamento da Feira do Troca-Troca/livros 

e Gibis; a Programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, como por 

exemplo a de 2010, que foi de 25 a 29 de outubro; o Cadastro de Troca de Livros 

e/Gibis, por cupons; e o Convite da direção aos pais para partilharem com os alunos 

histórias literárias. 

Todos os profissionais entrevistados são professores efetivos da UFG, dois 

são mestres (P1, P2) e um é doutor (P3). Os profissionais P2 e P3 são professores e 

escritores de literatura para crianças e escrevem histórias para o Almanaque – 

Suplemento Infantil e Jornal do Campo do Jornal O Popular.  

 Um aspecto importante revelado na entrevista realizada com a coordenadora 

foi o conhecimento que tivemos da origem da constituição do acervo da biblioteca. 

Uma vez que esteve vinculada à ideologia de seus fornecedores bem como à 

política de aquisição e aos critérios utilizados pelos professores para a escolha dos 

livros, podemos dizer que, nesse processo, a indústria cultural do livro e o ensino da 

leitura literária se entrecruzam. Machado (2001) ressalta que há um aumento 

quantitativo de programas do Governo de fomento à leitura, os quais as editoras 

utilizam como justificativa para encomendar livros literários a alguns autores. “Cada 

vez se edita mais [...] Os números crescem e se multiplicam [...] O importante não é 

multiplicar uma leitura de consumo, mas, sim, garantir o encontro com a literatura [...] 

existe muito livro que é puro lixo.” (p.122) Zilberman (1987) também nos remete às 

implicações da indústria cultural do livro como cultura de massa e legitimação da 

ideologia da sociedade de consumo. A produção de livros literários e de outros 

                                                           

66
 Em 1810, no dia 29 de outubro, a Família Real trouxe para o Brasil – Rio de Janeiro – a Biblioteca 

Portuguesa e impulsionou a criação da Biblioteca Nacional. Por esses motivos essa data foi 

proclamada como Dia Nacional do Livro. 
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escritos (gibis e revistas) para a criança está comprometida “com o sistema de 

divulgação e consumo característicos da indústria cultural [...] grandes tiragens, 

repetição de clichês, personagens estereotipadas [...] reforço da ideologia vigente” 

(p. 84). O aumento do acervo da biblioteca escolar e a socialização do livro de 

maneira massificada, como era predominante na burguesia, não garantem, 

necessariamente, o acesso do aluno a uma literatura voltada para pensar a 

realidade.  

 Entretanto, considerando que a literatura infantil expressa valores morais, se 

trabalhada em prol do questionamento dos valores que reforçam a ideologia para a 

dominação, por exemplo o preconceito com o diferente do que é proclamado pela 

padronização da indústria cultural, ela ajudará na formação crítica das crianças. 

A coordenadora (P1) concebe a criança como um ser em formação e “projeto 

de vida”. Para ela, as histórias trabalhadas na “Hora do Conto” auxiliam na formação 

de valores morais, como disciplina, normas, caráter, direitos e deveres do aluno. 

Citou o livro literário “Rita não grita” para exemplificar esses valores. 

 De acordo com a contadora de histórias (P2), os seus primeiros contatos com 

a literatura foi por meio das histórias que sua mãe lhe contava. “Eram histórias de 

onça, assombração. Somente aos oito anos quando fui para a escola que tive 

contato com o livro didático.” (P2, 2010) Meireles (1979) ilustra essa frase da 

contadora do seguinte modo: “[...] não há quem não possua, entre suas aquisições 

da infância, a riqueza das tradições, recebidas por via oral. Elas precederam os 

livros, e muitas vezes os substituíram. Em certos casos, elas mesmas foram o 

conteúdo desses livros.” (p.42) Nesse sentido, a criação da imprensa, de um lado, 

possibilitou o registro da história oral e deu origem ao livro; com o desenvolvimento 

da indústria cultural, ele conquistou o seu lugar no mercado. Por outro lado, o livro 

ocupou espaço na convivência familiar, que antes era mediada pela narrativa oral 

popular. “Tempos em que a família aconchegava, criava um ambiente favorável à 

formação da criança. O livro vem suprir essas ausências. Tudo quanto se aprendia 

por ouvir contar, hoje se aprende pela leitura.” (MEIRELES, 1979, p.42) Já, agora, 

com a criação e inovação das tecnologias, como a internet, o computador, os jogos 

eletrônicos, o livro está cada vez mais se distanciando do cotidiano familiar. 
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Na segunda fase mais importante da história do videogame (década de 
1970), os avanços tecnológicos acentuaram-se aparecendo novos modelos 
de mídias. O jogo eletrônico foi gradativamente incorporando esses avanços 
tecnológicos. Apareceu a ideia de conexão entre computadores e a 
possibilidade de se elaborar uma rede informacional como a internet. 
(ZANOLLA, 2010, p. 48) 
 

 

 A contadora (P2) define literatura infantil como aquela que lhe desperta 

emoção e encanto e que a sensibiliza para compartilhá-la com outras pessoas. 

Valoriza a qualidade gráfica e a imagem do livro, mas ressalta que é o conteúdo do 

livro que desperta interesse na criança pela história, e não o seu colorido somente. 

Em uma entrevista à Revista Escola,67 explicou: “Para mim, ninguém convence 

alguém a ler este ou aquele livro. O máximo que você pode fazer é passar a sua 

paixão por aquela leitura.” (2006, p.13) A concepção de literatura da contadora 

relaciona-se com a sua visão de infância, porque compreende a criança como um 

sujeito que tem ideias e opiniões próprias que precisam ser respeitadas pelos pais e 

professores. “As opiniões das crianças são também importantes para os adultos. O 

olhar novo da criança é muito desafiador. A gente descobre o novo, é cheia de 

indagações. Então a criança passa a ser sujeito de direitos.” (P2, 2010) 

 Quando a contadora revelou os objetivos da “Hora do Conto”, 

identificamos a contribuição dessa atividade para a formação cultural da criança 

para além do espaço escolar. Destacou que o contato da criança com variados tipos 

de recursos escritos na biblioteca bem como o ensino à criança de alguns valores 

(silêncio, saber ouvir e ser ouvido, respeito ao outro) contribuem para educá-la para 

frequentar outros espaços culturais da sociedade, como cinema, teatro e parques. 

Quanto à contribuição da contação para o incentivo à leitura, foram ressaltados o 

desenvolvimento do hábito, o gosto pela leitura de todos os tipos de produção 

escrita e a formação de contadores de histórias infanto-juvenis, integrando o grupo 

denominado por “Grupo fuxico”, composto por crianças de 3.º e 4.º ano da I Fase e 

formado de acordo com o interesse dos alunos em contar histórias aos colegas na 

“Hora do Conto”, nas atividades culturais da escola e na sala de aula. Entendemos 

que a escola desempenha um papel fundamental quando se empenha em formar 

                                                           

67
 Entrevista cedida à Gabriella Luccianni, da Revista Escola, 25 de junho a 1.º de Julho de 2006. 
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contadores de histórias, visto que essa prática está se distanciando do cotidiano das 

famílias.  

 O estímulo à imaginação, à fantasia da criança, é outro objetivo revelado pela 

contadora. Qualificamos como nobre e formativo para a vida da criança um espaço 

na escola para ela imaginar e viajar com os personagens das histórias – sem ter a 

preocupação com o ensino das regras gramaticais e sem interromper a história para 

explicar significados das palavras – já que o mundo virtual predomina na maioria dos 

espaços sociais. “[...] não se pode pensar numa infância a começar logo com a 

gramática e retórica: narrativas orais cercaram a criança da antiguidade, como as de 

hoje. Mitos, fábulas, lendas.” (MEIRELES, 1979, p. 46) Para Bettelheim (1980), a 

criança necessita alimentar o seu pensamento fantasiando e imaginado, à sua 

maneira e de acordo com suas necessidades, os acontecimentos da vida cotidiana, 

para formar uma personalidade forte, e os contos de fadas, principalmente, 

possibilitam esse exercício interior. 

 
 

[...] nossas fantasias são recursos naturais que fornecem e moldam esta 
matéria-prima [o inconsciente], tornando-a útil para as tarefas de construção 
da personalidade que cabem ao ego. Se somos privados desta fonte natural, 
a vida fica limitada; sem fantasias para nos dar esperanças, não temos forças 
para enfrentar as adversidades da vida. A infância é a época em que estas 
fantasias precisam ser nutridas. (BETTELHEIM, 1980, p.152) 

 

Nesse sentido, partimos da premissa de que a literatura infantil contribui com 

a formação da criança desde os seus primeiros contatos com as histórias orais no 

seio da família e, em seguida, na escola. Ressaltamos que a valoração atribuída 

pela contadora, quando seleciona as histórias, expressa a ideologia dominante do 

sistema no qual se formou. As obras literárias também retratam traços dessa 

ideologia. “Sabemos que nenhum texto para crianças é neutro ou inócuo: todos 

arrastam consigo, com consciência ou não do autor, ideias, valores, padrões 

estéticos.” (VELOSO, 1994, p. 26) Desse modo, a leitura prévia e a avaliação dos 

livros para trabalhar com as crianças são fundamentais para que se efetivem os 

propósitos da “Hora do Conto”. Ressaltamos que a contadora apontou cinco critérios 

utilizados para a seleção dos livros: 1) livros que lhe provocam emoção e 

encantamento e despertam vontade de compartilhá-los com os outros; 2) autores 

que se conhecem por meio da pesquisa de suas biografias e produções; 3) temas 
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interdisciplinares sugeridos no planejamento coletivo da escola; 4) observação do 

interesse do aluno em pegar o livro para empréstimo; 5) autores que retratam o 

cotidiano dos alunos e se preocupam com a qualidade gráfica.  

Com esses critérios, a contadora (P2) revelou uma relação entre literatura, 

emoção e o desejo de compartilhar a história lida com os outros. Percebemos que 

literatura relaciona-se com sentimento, com aspectos subjetivos do sujeito. “A minha 

responsabilidade como contadora de histórias é dizer que o texto em questão é bom, 

é poético, é maravilhoso, mas também que essa contação, de maneira alguma, 

exclui o livro.” (LANDIVAR, 2006) Assim, acreditamos que a literatura que desperta 

sentimentos, que atinge o íntimo do pensamento, seja no imaginário seja no real, 

possui qualidade, e é isso que atribui estatuto à literatura infantil. 

 

Um bom texto para crianças tem que inculcar nelas confiança, coragem e 
vontade de comunicar com os outros [...] Ideias, sentimentos, emoções, 
experiências só constituem matéria prima de uma obra literária quando 
transformados em linguagem verbal. (VELOSO, 1994, p.28) 

 

O critério 3, temas interdisciplinares, revelou de forma explícita a relação 

entre literatura e ensino, na qual se  propõe destacar temas comuns entre as 

diversas áreas no processo ensino-aprendizagem das crianças. Então, podemos 

dizer que estamos diante da didatização da literatura criada pela escola, fenômeno 

que gerou divergências, conforme alguns críticos literários.68
 O trabalho intencional 

da literatura no ensino da leitura junto a outras áreas do conhecimento tornou-se 

uma prática frequente nas escolas do Ensino Fundamental, que é a apropriação da 

literatura pela pedagogia, que resultou em seu aspecto utilitário e que, em razão 

disso, comprometeu a abordagem da literatura como arte. Zilberman (1987) 

questionou esse modo de aproximação da pedagogia com a literatura infantil: “[...] 

lhe causa grandes prejuízos: não é aceita como arte, por ter uma finalidade 

pragmática; e a presença deste objetivo didático faz com que ela participe de uma 

atividade comprometida com a dominação da criança” (p. 14). Questiona-se, 

portanto, se a apropriação da literatura para o ensino da leitura e de outros 

conteúdos pode auxiliar no desenvolvimento do gosto e hábito da leitura na criança, 

ainda que seja valorizada a intenção de trabalhar as normas gramaticais e os 
                                                           

68
 Coelho (1997); Meireles (1979); Zilberman (1987; 1988); Machado (2001); Veloso (1994). 
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valores. “Eleito o tipo preferencial de leitura na escola, a literatura assume uma 

significação que se confunde, muitas vezes, com um modelo de transmissão de 

valores de natureza autoritária e normativa.” (ZILBERMAN, 1988, p. 116) 

O contador, quando destaca os valores retratados nos textos literários, 

transmite às crianças a ideologia do sistema no qual se insere, mas esses devem 

também ser questionados, para não se incorrer no que Adorno denominou 

adaptação, impeditivo para a emancipação. “A literatura infantil, por sua vez, é outro 

dos instrumentos que têm servido à multiplicação da norma em vigor [...] o adulto 

intervém na realidade imaginária, usando-a para incutir sua ideologia.” 

(ZILBERMAN, 1987, p. 20) Podemos aqui tomar como exemplo desse modo 

reduzido de se relacionar com a literatura o interesse em ilustrar a linguagem dos 

livros didáticos por meio da inserção de textos literários, o que se justificou, a 

exemplo da cartilha Caminho Suave, pelo fato de alguns livros de literatura infantil 

apresentarem uma linguagem resumida em letras, famílias silábicas, frases e 

pequenos “textos” fragmentados, desprovidos de sentido.  

No critério 4, considera-se o interesse da criança pelo livro. A contadora 

expressou a sua coerência quando nos disse, anteriormente, que a criança tem 

opinião própria e que deve ser ouvida pelo adulto; assim, demonstrou que parte 

também do conhecimento da criança para selecionar o livro. Afinal, não é a criança 

que define o que é a literatura infantil? Também o último critério, livros que retratam 

o cotidiano dos alunos e que tenham qualidade gráfica, leva-nos a pensar que a 

contadora se preocupa em discutir com as crianças temáticas que suscitam seus 

conflitos psicológicos, existentes no decorrer da formação de sua personalidade, 

gerados em suas relações interpessoais cotidianas com irmãos, primos, pais, 

colegas e professores.  

Bettelheim (1980), quando analisa o conto “A Guardadora de Gansos”, escrito 

pelos irmãos Grimm, explica: 

 

O conto de fadas sugere que não é tanto os fatos marcantes que contam, 
mas um desenvolvimento interno que deve ocorrer para que o herói conquiste 
uma verdadeira autonomia. Tornar-se independente e transcender a infância 
requer um desenvolvimento da personalidade, e não apenas ser melhor numa 
tarefa específica, ou batalhar com dificuldades externas. (p. 175) 
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Essa intenção da contadora em trabalhar aspectos reais da vida da criança 

contribui para a formação do pensamento crítico e da autonomia desta, entretanto 

essa abordagem deve colaborar para que a criança não se limite a compreender e a 

se identificar imediatamente com a realidade na qual se insere; é preciso também 

transcender esse momento para que ela construa, junto a seus grupos de 

convivência, de maneira emancipatória, possibilidades de outras formas de 

educação. Nessa direção, “[...] a desbarbarização da humanidade é o pressuposto 

imediato da sobrevivência. Este deve ser o objetivo da escola, por mais restritos que 

sejam seu alcance e suas possibilidades” (ADORNO, 1995a, p.117).   

O professor e escritor de literatura infantil (P3) relacionou a sua concepção de 

infância com a inspiração para escrever literatura implicando-se com a psicanálise. 

“A psicanálise nos ensina que o infantil permanece dentro da gente, que nos 

constitui como adulto.” (P3, 2011) Em sua atuação como artista demonstrou essa 

ideia quando disse que brinca com as palavras como na poesia, na música, na peça 

de teatro. Enfim, destacou que, como adulto, em suas atividades profissionais, 

sempre houve um tom lúdico. Sobre a influência da história de vida na criação 

literária, o professor relatou que “[...] toda história tem a ver com a nossa história. 

Toda a história de nossa vida começa na infância, que é a base” (P3, 2011). Essa 

ideia nos remete à discussão de Adorno (2008) sobre a constância do todo e da 

parte na criação da obra literária. “Uma corrente subterrânea coletiva é o 

fundamento de toda lírica individual [...] pois somente ela faz da linguagem o meio 

em que o sujeito se torna mais do que apenas sujeito.” (p. 77)  Assim, a obra literária 

resulta dessa corrente social, que é a estrutura e a inspiração individual do escritor. 

O professor destacou ainda sua admiração pela palavra, por ela expressar 

“sensioralidade”, sensações, prazer e som. “O homem, e muito em particular a 

criança, forma a sua consciência do mundo através da palavra, suporte de cultura e 

elemento criador.” (VELOSO, 1994, p. 19)  

Sobre a diferença entre a contação de história na “Hora do Conto”, na sala de 

aula e na família, o professor (P3) disse que todos esses espaços e momentos são 

importantes para desenvolver o interesse e o gosto na criança pela leitura. 

Entretanto, ressaltou que esse interesse é condicional à forma como o contador 

narra uma história. “Dependendo do contador, a criança gosta ou não gosta. Pode 

estimular o leitor e pode afastar o leitor também do livro.” (P3, 2011) Nesse aspecto, 
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pensamos que a atividade literária como contação, por propiciar a comunicação 

entre o narrador e o ouvinte, contribui com a formação cultural mais ampla da 

criança, principalmente se a comparamos ao tom pedagógico atribuído pela 

professora em sala. 

 
O texto não pode continuar a ser mero pretexto para aprendizagens de ordem 
cognitiva, confundindo a dimensão estética e afectiva da literatura com a 
funcionalidade didactica do livro informativo ou para-informativo [...] o acesso 
ao sentido é indispensável para que o leitor possa ligar as duas histórias: a 
que está contida no livro e a sua. O professor não deverá estar preocupado 
com o significado de uma ou outra palavra eventualmente desconhecida, mas 
com as condições de interpretação do texto. (VELOSO, 2007, p. 672) 

 

Para o professor (P3), a contação de histórias pelos pais é importante para a 

relação afetiva da criança, porque “a voz passa o afeto, o carinho” (2011). Mas 

lembrou que as pessoas não têm tempo para contar histórias e que a escola cumpre 

esse papel. Assim, dentre as instituições sociais como a família e a escola que 

educam as crianças, a escola tem-se revelado como um espaço educativo que ainda 

se utiliza da literatura infantil em diversas atividades na formação de seus alunos, 

conforme demonstramos neste trabalho. 

 

3.3 A “Hora do Conto” e as entrevistas com os alunos do Cepae 

 

A atividade “Hora do Conto” é uma proposta que integra as atividades 

culturais da biblioteca e do Cepae, desde 1993. A biblioteca conta com a 

coordenadora, duas funcionárias e dois estagiários da UFG, um do curso de 

Biblioteconomia e outro do curso de Letras. Esses estagiários contribuem com essa 

atividade orientando os alunos na escolha de livros, no empréstimo e na sua 

devolução. O principal objetivo dessa proposta é o incentivo à prática de leitura e à 

formação de contadores de histórias.  No horário oficial da escola estava previsto o 

dia da semana em que cada turma participaria dessa atividade. No segundo 

semestre do ano de 2010, uma professora do Cepae e integrante do “Grupo Gwaya: 

contadores de histórias” desenvolveu a atividade de Contação de História para os 

alunos do 1.º ao 4.º ano da I Fase.  
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A realização das entrevistas com vinte e um  alunos do 3.º ano pautou-se em 

um roteiro (Apêndice) expresso nos tópicos: site de leitura na internet; diferença 

entre a leitura de histórias no computador (internet) e a feita no livro; histórias e 

personagens preferidas das crianças; relação entre a história ouvida ou lida pela 

contadora com a vida das crianças; diferença entre o livro didático e o livro literário. 

Do total de 43 (quarenta e três) histórias conhecidas pelos alunos, no contexto 

escolar e familiar, estes relacionaram cinco com que eles mais se identificaram, 

sucessivamente: “Bruxa Onilda vai à Nova Iorque”; “A centopeia que sonhava;” “Os 

três porquinhos”; “Anúncio no jornal” e “Quem tem medo de monstro”.  

A observação da “Hora do Conto” teve o propósito de investigar se as 

crianças se  identificavam com algum conteúdo ou personagem da história contada. 

As crianças leram e memorizaram histórias e poesias em casa e as contaram aos 

colegas na “Hora do Conto”. A partir dessa questão constatamos que, dentre as 29 

histórias contadas pela contadora e pelos alunos do 3.º ano, as crianças  

identificaram-se com seis: “O cabelo de Lelê”; “Rabo peludo, gato pelado” ; “Anúncio 

no Jornal”, “A bela borboleta”, “O videotinha” (letra de música);  e  “Capitão sem fim” 

(poesia). Na ocasião da pesquisa, observamos 75 sessões de contação de histórias 

destinadas aos alunos do 1.º e do 3.º ano. Cada uma dessas sessões, em horários 

diferentes, teve a duração de 45 minutos. Então, foram observadas 56 horas e 25 

minutos dessa atividade. Durante as observações identificamos uma rotina 

constituída por seis momentos: 1) discussão sobre a importância da leitura do livro 

literário para o desenvolvimento da prática de leitura; 2) apresentação do livro; 3) 

contação da história; 4) momento do “fuxico” ou “cochicho” entre os alunos; 5) 

discussão coletiva sobre a história; 6) devolução e empréstimo de livros. 

O livro “O cabelo de Lelê” conta a história de uma menina negra que, com o 

tempo, vai descobrindo a sua origem africana. Os seus cabelos cacheados e 

volumosos a incomodam, causando-lhe insatisfação. Então, ela busca, através do 

livro “Países Africano”, as suas raízes culturais. A partir desse conhecimento, Lelê 

“descobre a beleza de ser o que é”, se aceita e descobre a origem de sua 

identidade. Assim, a sua diferença não é motivo para o outro não aceitá-la; ao 

contrário, “encontra o menino a quem se avizinha”. Desse modo, percebe que os 

seus cachinhos são parte de sua descendência africana. No final, as ilustrações 
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revelam os vários tipos de penteados que podem ser feitos com o cabelo de Lelê 

(em forma de trancinhas, com adornos, etc.). 

A história citada foi contada aos alunos do 1.º ano. Quando a professora 

começou a apresentar a história, sem mostrar o livro, uma criança levantou a mão e 

disse: “A Lelê tem os olhos azuis? Que cor é o cabelo dela? A professora não 

respondeu e pediu aos alunos para se organizarem em dupla, ficando um de frente 

para o outro, se olhando e observando o rosto  de cada um. A contadora expôs a 

questão aos alunos: “O que você gosta do que vê? Após essa atividade, uma aluna 

revelou: “Eu achei bonito o cabelo dela. Eu queria ter um cabelo loiro também. 

Depois da contação dessa história, houve o momento da discussão entre todos. 

Uma aluna disse: “Eu tenho cacho. Não gosto do meu cabelo. Gostaria que ele 

fosse liso. Não gosto do meu rosto”. A fala dessas alunas revelou a não aceitação 

da nossa descendência africana, isto é, a falta de identificação com o seu cabelo 

preto e cacheado. Crochík (2011) nos ajuda a pensar sobre essas falas quando 

discute o preconceito como elemento que se constitui no processo de socialização 

do indivíduo, desde a infância, no qual a cultura vai-se formando de acordo com os 

valores dominantes de cada época histórica. Assim, para o autor, “[...] se o 

preconceito não é inato, a criança pode, de fato, perceber que o outro é diferente 

dela, sem que isso impeça o seu relacionamento com ele” (p. 17). Nesse sentido, a 

escola tem um papel fundamental na discussão dos preconceitos revelados pelos 

alunos no espaço escolar. Segundo o autor, o preconceito pode se desenvolver, ou 

não, então há possibilidade de impedir que ele continue presente no pensamento 

das pessoas. 

 

O que leva o indivíduo a desenvolver preconceitos, ou não, é a possibilidade 
de ter experiências e refletir sobre si mesmo e sobre os outros nas relações 
sociais, facilitadas ou dificultadas pelas diversas instâncias sociais, presentes 
no processo de socialização. (CROHÍK, 2011, p. 19) 

 

  Sobre a necessidade de se ter experiência, Adorno (1995a) aponta que uma 

das alternativas para se sair da condição de sujeito adaptado e acomodado ao 

sistema dominante é a criação de experiências contrárias às do passado nazista (é 

salutar lembrar, nesse momento, o preconceito dos alemães nazistas com os 

judeus, o qual fez parte da cultura alemã e estendeu-se às outras culturas).  Essas 
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experiências devem ser construídas pela reflexão da realidade social, pelo 

questionamento da própria razão que rege esse sujeito e pela consciência da 

criança que está sendo formada. 

 Na entrevista realizada com os alunos do 3.º ano, a questão do preconceito 

também se manifestou. Três alunos, ao citarem as histórias com as quais se 

identificaram, revelaram questões ligadas ao preconceito. Dois alunos citaram o livro 

“Morango sardento”, que foi trabalhado em sala de aula e levado para ser lido em 

casa. A história narra a vergonha que uma criança de sete anos tinha de seus 

cabelos ruivos e de sua pele coberta de sardas. O aluno (A7) nos disse que se 

lembrou de um vizinho  que era  chamado de gordinho: “[...] colocou apelido nele de 

lasanha. Esse apelido é muito constrangedor, gozador.” A aluna (A8) também 

referiu-se a essa questão e demonstrou ter consciência,  ao dizer: “não precisa ter 

vergonha do que a gente é por dentro e por fora”, e criticou sua amiga de outra 

escola que a chamou de “baleia assassina,69 gorda demais”. Outra aluna (A13), ao 

citar o livro “Todo mundo é diferente”, revelou que não convive bem com os seus 

cabelos: “Eu queria parecer com todo mundo, com a F, ela tem muitos amigos, é 

legal e é bonita também. Não gosto do meu cabelo, porque é enrolado e muito difícil 

de pentear.”  

 As falas dos alunos reforçam a ideia de que os indivíduos agem e pensam de 

acordo com os valores construídos em cada cultura, porque “[...] as ideias sobre o 

objeto do preconceito não surgem do nada, mas da própria cultura” (CROCHÍK, 

2011, p. 14). Nesse sentido, a escola em que realizamos a nossa pesquisa 

representa a cultura brasileira.  

 Para o autor acima, o agir de forma imediata diante de alguém, sem 

reconhecimento das diferenças interpessoais e sem reflexão, reforça o preconceito. 

E, segundo Adorno e Horkheimer (1991), a ideologia capitalista como organizadora 

do mundo “[...] converteu-se a si mesma imediatamente em sua própria ideologia. 

Ela exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera a educação.” (p. 

143) Desse modo, a ideologia representa a própria sociedade; sustenta e legitima o 

                                                           

69
 A criança pode ter-se lembrado do filme americano “Orca – A baleia assassina”, produzido em 1977 

por Dino De Laurentiis. 
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preconceito, visto que a atitude preconceituosa de uma criança, em relação a si e ao 

outro, faz parte, com maior ou menor frequência, da maioria dos setores e 

instituições sociais, porque sua referência é o valor padronizado. Por exemplo, o 

cabelo liso e loiro é apreciado pela maioria. Em oposição a isso, mesmo com 

limitações, acreditamos que a literatura pode mediar a formação crítica da criança, 

oportunizando a ela condições de revelar os seus valores e seus conflitos de 

identificação em relação ao outro, ao diferente, e contribuindo para a formação de 

sua própria identidade e de sua autonomia. No entanto, a manifestação dos valores 

pelas crianças requer uma discussão política com toda a turma, para oportunizar 

que elas pensem sobre as diferenças; caso contrário, a educação reforça a ideologia 

dominante.  

 O livro “Anúncio no jornal” retrata a história de uma criança que sentia 

saudade da convivência e dos ensinamentos de sua avó, que falecera, o que a fez 

ter a ideia de escrever um anúncio no jornal, sob forma de carta, para se comunicar 

com ela: “vó, tô botando este anúncio no jornal, porque tem um bichinho, aqui dentro 

de mim, que não me deixa em paz. Papai falou que era saudade” (SIGUEMOTO, 

1996, p. 4).  A contadora iniciou a atividade com as duas turmas do 3.º ano 

indagando aos alunos: o que tem no jornal? Alguns alunos responderam: 

 

-– Tem o Ti-ti-ti, parece uma comédia. – Tem o nome dos filmes que vão 
passar no cinema. – Empregos, casas, condomínio. – Jogo dos sete erros, 
piadas, anúncio. – Filme de ação, o que vai passar na televisão. – Informação 
da cidade. – Palavras cruzadas, coisas dos famosos. – Política, quando a 
Dilma ganhou, quando está aumentando a chance de um candidato ganhar. 
 
 

As falas dos alunos revelaram quais informações do jornal lhes interessavam. 

Percebemos que parte do conteúdo apontado relacionou-se a programas televisivos 

e a atividades de diversão, como palavra-cruzada, jogo dos sete erros e piadas, os 

quais são contemplados  nas atividades didáticas da escola. 

No decorrer da contação da história, todos os alunos se concentraram 

acompanhando atentamente, do início ao fim, a fala e os gestos da contadora. No 

momento da discussão a maioria dos alunos relacionaram o conteúdo da história 

com a sua vida e disseram: 
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– O jornal falou da avó que já morreu. Lembrei da minha avó. Ela morreu 
quase desse mesmo jeito. – Também pensei no avô. Meu avô também 
morreu. – Lembrei da minha avó. Ela contava a vida dela, piada, histórias. – 
Tenho lembranças boas da avó e queria que ela voltasse. – Vamos parar de 
falar de morte, a gente tem um futuro grande pela frente. 
 
 

 Nas entrevistas, três alunos se lembraram da história “Anúncio no jornal” e 

todos demonstraram, em suas falas, ter uma identificação com os avós. “Não 

conheci meu avô por parte de pai. Eu sonhei com ele, imaginando como ele era.” 

(A8) “As vezes ela é legal, quando vai dormir no mesmo quarto e ela conta história 

para mim.” (A13) “Lembro do meu avô, ele brincava com a gente, era o que eu mais 

gostava.” (A15) Notamos que o conteúdo dessa história instigou as crianças a 

pensar sobre a sua convivência familiar. Então, continuamos a ressaltar a 

importância de contar história às crianças na escola, destacando a importância de  

se garantir a fala das crianças para que expressem a sua interpretação e o sentido 

que o texto teve para a vida delas. 

 O livro “A bela borboleta” conta a história de uma borboleta que fica presa 

dentro de um livro quando ele permanece fechado. Mas, ela se liberta abrindo as 

asas e voando num certo momento: “Eu não estou presa, porque cada vez que uma 

menina [...] abre este livro e move as suas páginas, eu bato as asas!” (ZIRALDO; 

ZÉLIO, 1980, p. 21) No momento em que a contadora abriu a página que 

representava as asas abertas e coloridas da borboleta, houve espanto e encanto por 

parte de todos os alunos. Dentre os cinco alunos que se manifestaram sobre a 

história, três a relacionaram com sua vida: “Na chácara, botei uma lagarta na caixa e 

no outro dia virou uma borboleta.” “Era pequeno e não sabia que coró e lagarta 

virava borboleta.” “Estava com a unha azul, aí a borboleta pousou na minha mão.” 

Outros dois meninos falaram sobre a história: “A borboleta não estava presa, porque 

quando abria o livro ela voava.” “Ela saía para outro livro.”  Na entrevista, uma 

criança disse que se lembrava de várias borboletas que ficavam em seu jardim. 

Assim, outra vez, percebemos que a história propiciou que a maioria das crianças  

relacionasse o conteúdo da história com a sua vida. 

 Na “Hora do Conto”, houve também a declamação de poesias. A contadora 

recitou a poesia “O capitão sem fim” e, no mesmo dia, uma aluna do 3.º ano 

declamou outra poesia de sua própria autoria, “Viajar pela leitura”. 
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Viajar pela leitura sem rumo; Sem intenção; Só para viver a aventura; E ter 
um livro nas mãos; É uma pena que só sabe disso; Quem sabe ler, 
experimente; Assim mesmo sem compreender; Você vai entender; Mergulhe 
de cabeça na sua imaginação. (Aluna do 3.º ano, 2010) 

 

A poesia da criança expressa sua concepção de leitura literária, indicando 

que essa leitura a leva à imaginação e ao prazer de ler. A poesia “O capitão sem 

fim” narra a história de um capitão que está dentro do navio que está no mar que 

não tem fim. Ao descer para o porão, encontra uma caixa “[...] que tem guardado o 

anel de um mágico do Japão e no jade do anel existe, escrita à mão, a história de 

um mar, de um mar com seu capitão que está em um navio [...]” (CAPARELLI, 

2006). Na hora da discussão, cinco crianças manifestaram opinião sobre a história. 

Três crianças relacionaram a história com sua vida, quando disseram: “A história 

nunca acaba, por isso que é capitão sem fim. Quando fui para a praia tinha mar, 

navio, capitão.” “Fui em um lugar que tinha muita pedra, mar”. “Eu nunca pisei na 

areia da praia, eu tenho vontade de ir.” Essa história instigou também a imaginação 

de outras crianças: “Legal, eu vi o que estava na poesia. Fui imaginando o mar, o 

navio, a caixinha, o anel.” “Eu fui imaginado uma caixa vermelha com anéis de 

pérola.” 

Na “Hora do Conto” foi trabalhada também a letra de música “Videotinha”, 

escrita em forma de poesia e que narra a história de crianças que só ficavam em 

frente à televisão jogando videogame. Não conversavam, nem brincavam e nem 

liam, por isso “[...] sua cara foi tomando o formato de telinha...” (BEDRAN, 2008). A 

contadora leu a letra da música para as crianças e, em seguida, perguntou a elas: 

“Por que li este texto para vocês?” Dois alunos responderam: “Porque somos 

leitores. Vamos para a biblioteca pegar livros”; “Pra ler, a gente não quer saber de 

ler”. Percebemos que, em todas as falas, as crianças se reportaram à leitura, o que 

indica que elas compreenderam a polêmica proposta pela autora entre a prática de 

leitura e a do jogo virtual. O conteúdo da poesia provoca questionamentos sobre a 

ocupação do tempo livre da criança com o jogo eletrônico. Em decorrência disso, 

destaca aspectos que comprometem as relações sociais e a formação humana da 

criança, a exemplo de seu isolamento de amigos e distanciamento das brincadeiras 

e da leitura.  A comparação da feição, do rosto da criança, com o “formato de 
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telinha” sintetiza simbolicamente os efeitos que o vício cria na criança quando ela 

fica por muito tempo diante de uma tela virtual, levando-a à deformação. Esse texto 

nos remete a Benjamin (2000), quando se referiu à comunicação entre olhares. 

Quem fita o olhar ao outro necessita ser correspondido, isto é, deseja que o outro 

responda a seu olhar. Mas, o olhar da criança na telinha compromete o seu retorno 

e, se assim for, a comunicação não acontece, porque não há linguagem para mediá-

la.   

A contadora de histórias, ao trazer a letra da música “O videotinha” para 

trabalhar na “Hora do Conto”, criou uma situação importante de debate sobre a 

realidade virtual produzida pela indústria cultural. O que está em questão é a nossa 

preocupação com o processo de identificação pelo qual a criança passa no período 

escolar, já que nesse processo os objetos com os quais se relaciona e se identifica, 

ou não, decorrem da cultura na qual ela vive. E essa é a cultura que participa do 

tempo livre da maioria dessas crianças, a da tecnologia, representada nos jogos 

eletrônicos e na internet. A identificação da criança com a realidade virtual é 

imediata e irrefletida, a ponto de idealizar tanto a realidade quanto a própria criança, 

resultando na dependência e tornando-se impeditiva para que se pense essa 

realidade; enfim, limitando-se à adaptação. Partindo da premissa de que a 

identificação extrema da criança com o objeto ou com o outro é um processo que 

gera a idealização de ambos, assim como dificulta que a criança separe o mundo 

imaginário do mundo real e provoca nela uma confusão entre a realidade e o virtual, 

Zanolla afirma: 

  

Ao pesquisar os jogos na atualidade, é possível identificar essa 
indiferenciação da realidade com o virtual. Nos jogos, as crianças imitam, por 
meio do brincar, comportamentos e atividades exercidas pelos adultos. O 
brinquedo tem um significado especial para a criança e o adulto, nessa luta 

do imaginário versus real. (ZANOLLA, 2010, p. 90) 
 
 

A ideologia da indústria cultural, quando cria o consumidor para os seus 

produtos virtuais pela comunicação massificada, cumpre o papel de encobrir com o 

véu a possibilidade de a criança construir a imaginação. Essa identificação e 

idealização podem conduzi-la a uma atitude de indiferença e de frieza para com o 

outro, visto que essa realidade é vazia de sentido, porque não há a presença do 

afeto humano. De acordo com Adorno (1995a), a educação contrária à barbárie, 
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voltada à emancipação, requer, necessariamente, a formação da identidade da 

criança pautada nas relações de afeto, amor e carinho. Ele diz que é difícil  tentar 

reverter a personalidade de um indivíduo que praticou e que sofreu violência no 

período nazista, porque, “[...] sobretudo, não é possível mobilizar para o calor 

humano pais que são, eles próprios, produtos desta sociedade, cujas marcas 

ostentam” (p.137). É por esse motivo que o autor indica uma educação para a 

emancipação desde a primeira infância.  Nesse sentido, a escola e a família são as 

principais instituições que devem orientar as crianças nas escolhas de seus 

brinquedos e de livros literários formativos, os quais direcionem à autonomia, 

emancipação, reflexão da realidade e da criação de novas experiências. E essa 

orientação é política, visto que os adultos que formam a criança carecem de ter 

consciência acerca de qual educação querem para o presente e o futuro.  

Essa relação da criança com o mundo virtual também faz parte da cultura 

escolar. Em uma sessão de contação de histórias, a contadora apresentou e 

distribuiu aos alunos, por escrito, a relação de dez sites de leitura8770 postados na 

internet. Em seguida todos foram para a sala de computação para acessá-los. Na 

entrevista, quisemos saber se os alunos percebiam a diferença entre a leitura da 

história realizada no livro e esta, a  da internet. Dentre os 16 alunos que disseram 

acessar sites de leitura na internet, cinco se manifestaram sobre essa diferença: 

 

– O livro vai ajudar as pessoas a ter a leitura melhor. – É diferente ver o livro 
no computador e pegar o livro com as próprias mãos. – Na internet você vê, 
mas não tem noção de esfolhear o livro. Sente prazer ao tocar no livro. Eu 
viajo no livro imaginando tudo dele. – Pegando o livro eu imagino no mundo 
dos livros. Quando toco no livro é um milagre. Fico chateado quando esqueço 
o livro para devolver. – Não gosto de acessar a internet para ler livros. Eu 
gosto de ler o livro. O livro é a história mesmo que o autor escreveu com 
detalhes. (Falas de cinco alunos, Cepae, 2010) 
 
 

Diante das falas dos alunos, notamos que eles percebem a diferença entre a 

leitura no livro e na internet. Quando uma criança diz que “o livro é a história 

                                                           

70
  www.doceletra.com.br; www.angela-lago.com.br; www.on.br/site_brincando; 

www.monica.com.br/index.htm; www.kidleitura.com; www.contandohistoria.com; 
www.maquinadequadrinhos.com.br; www.sitedepoesias.com;chc.cienciahoje.uol.com.br; 
www.origami-club.com/en/ (Sites de leitura, Cepae, 2010) 

 

http://www.doceletra.com.br/
http://www.angela-lago.com.br/
http://www.on.br/site_brincando
http://www.monica.com.br/index.htm
http://www.kidleitura.com/
http://www.contandohistoria.com/
http://www.maquinadequadrinhos.com.br/
http://www.sitedepoesias.com;chc.cienciahoje.uol.com.br/
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mesmo”, indica-nos que, por gostar de manusear o livro literário, ela separa a 

realidade do virtual. Provavelmente, se não se identificasse com o livro, não saberia 

nos dizer com tanta clareza e segurança essa diferença. Em duas falas percebemos 

que o livro possibilita à criança imaginar e viajar na história lida. Em nenhuma fala a 

criança expressou preferência e afeição em ler a história literária pelo site de leitura. 

Então, qual o sentido de repassar esses sites de leitura para as crianças na “Hora do 

Conto”, como atividade na escola, visto que a maioria dos alunos tem internet em 

casa e esse momento de contação pode ser um espaço para que as crianças 

pensem a realidade e criem experiências?  

A seguir, no Quadro II, demonstramos as histórias citadas pelas crianças, 

suas opiniões e temáticas construídas a partir da codificação dos dados.  No 

decorrer das entrevistas, em um total de 21, elas citaram mais de uma história 

“preferida”, resultando em 27 histórias e 48 opiniões. Dentre essas crianças, 14 

revelaram identificar-se com mais de uma história.  A análise dos dados indicou 

algumas categorias: projeção71 (relação história literária e vida); identificação e 

ideologia (valor sociocultural dominante).  

A psicanálise explica os conceitos de projeção e de identificação baseados na 

relação entre indivíduo, cultura e sociedade. Isso sinaliza que a formação 

psicológica da criança origina de suas relações sociais e de valores e normas 

culturais predominantes na sociedade na qual se insere. De acordo com Laplanche 

e Pontalis (1986), a ação de projetar ocorre quando o indivíduo expulsa de si os 

desejos e sentimentos indesejáveis, contribuindo, assim, para aliviar seus conflitos 

internos e a tensão psicológica. Nesse sentido, entendemos que a literatura infantil 

propicia à criança lidar com seus conflitos elaborados em seu cotidiano, como 

também pensar a realidade que a constitui. 

 Freud (2006) discute as três formas como se origina a identificação:  a 

primeira constitui-se pelo  “laço emocional com o objeto”; a segunda ocorre pela 

                                                           

71
 Segundo Laplanche e Pontalis (1986), projeção é a “operação pela qual o indivíduo expulsa de si e 

localiza no outro, pessoa ou coisa, qualidades, sentimentos, desejos e mesmo „objetos‟, que ele 

desdenha ou recusa em si” (p.478). É “uma exteriorização de um processo interno”; “o indivíduo lança 

para fora de si aquilo que não quer e reencontra-o ulteriormente no mundo exterior” (p. 484). 
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“introjeção do objeto no ego”; e a terceira surge de [...] “qualquer nova percepção de 

uma qualidade comum partilhada com alguma outra pessoa que não é objeto de 

instinto sexual [...] podendo representar assim o início de um novo laço (FREUD, 

2006, p. 117). Essas formas constitutivas da identificação nos auxiliam a entender os 

motivos que levam as crianças a se identificarem com determinados personagens da 

literatura, introjetando as qualidades deles no ego, possibilitando a formação de sua 

personalidade, podendo essa caracterizar-se como forte ou frágil. Segundo 

Pedrossian (2008), a autoridade dos pais diminuiu em decorrência da modificação 

da sociedade, mas a necessidade de o indivíduo identificar-se com seus pais ou 

com outras pessoas e situações não foi superada. Assim, “[...] crianças necessitam 

introjetar modelos fortes e as primeiras identificações servem de base para outras 

identificações” (p. 427). Para Freud (2006), a formação da identificação acontece 

desde as primeiras relações das crianças com os pais, seguida da escola e de 

outros grupos sociais. Sendo assim, o conteúdo dessa formação expressa os 

valores e os modelos sedimentados pela cultura na qual o indivíduo se insere. O 

quadro seguinte revela as variadas identificações que os alunos tiveram com 

objetos, personagens e situações, bem como suas ações projetivas.  

 

Quadro II - Temas identificados nas entrevistas com os alunos 

História com 
que se 
identificou 

Aluno Identificação dos alunos com o personagem e 
sua história de vida 

A centopeia 
que sonhava  

A1 “Tive um sonho e consegui. Meu sonho é nadar e 
ter um notebook.” 

A2 “Eu queria ser um tucano para voar pelo mundo. 
Eu queria ser um peixe para nadar e perder a 
respiração.” 

A6 “Nadar eu já nado, mas eu queria voar para ver 
tudo, sentir o vento.” 

A10 “Queria voar, nadar, ser um peixe, porque ele fica 
de baixo da água muito. Queria saber nadar igual 
a um peixe.” 

A12  “Eu lembro quando fui aprender a nadar. Tinha 5 
anos. Meu tio me jogou no lago e meu tio me 
disse para você sobreviver (sic), você tem de 
nadar.” 

A14 “Eu lembro da primeira vez que eu cantei e eu 
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odiava minha voz. Quando tinha 7 anos, no 
karaokê, meu irmão fala que eu não sei cantar 
nem dançar.” 

A16 “Queria ser um tigre, porque gosto de comer 
muito. O tigre caça, aí ele pode comer o que ele 
quiser, bolacha, guloseimas. Queria comer toda 
hora. A minha mãe disse: o almoço é uma coisa 
sagrada.” 

Bruxa Onilda 
vai à Nova 
Iorque 

A3 “Me lembra a magia, contos de fada. Às vezes 
fico alegre ou triste. Brinco de boneca com as 
minhas primas. Uma é a bruxa e as outras são 
princesas.” 

A4 “Quando quebrei o braço.” 

A5 “Gostaria de viajar para Nova Iorque. Meu primo 
foi para a Disney e trouxe uma boneca para mim, 
da Bela Adormecida.” 

A12 “Quero parecer com a bruxa, eu quero ter o olho 
dela. O chapéu dela é engraçado.” 

A16 “Nem tudo a gente pode conseguir. Muita coisa a 
gente perde, muita coisa a gente ganha.” 

A17 “Engraçada. Ela se mete em encrencas e gosto 
da coruja.” 

A20 “Quero ser a coruja. Ela pode voar e participar de 
todos os projetos da bruxa Onilda. Queria 
conhecer Nova Iorque.” 

A21 “Gostaria de ser a vassoura da bruxa, porque 
queria voar com a bruxa Onilda para a floresta, 
shopping, supermercado.” 

  

A Bela e Fera A3 “A cor do cabelo dela é como o meu.” 

Chapeuzinho 
vermelho 

A3 “Meu vô tinha uma roça, que era longe da casa 
que eu morava, levava comida com meus 
primos.” 

A menina do 
castelo 

A4 “Queria morar num castelo”. 

Maneco, o 
coelhinho 

A4 “Quando meu tio D. me ensinou andar de cavalo 
na fazenda dele, ainda bem que o cavalo não 
correu, se não eu já „tava‟ no chão.” 

O coelhinho 
desobediente 

A4 “Não abrir a porta para ninguém, minha mãe falou 
para mim.” 

Os três 
porquinhos 

A4 “Conta a história do passado da gente. Quando 
morava na casa de lona, de madeira e depois de 
tijolo. Parece com a história dos três porquinhos.” 

A5 “Gosto de ser uma porquinha, e construir uma 
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casa na floresta e matar o lobo mal.” 

A16 “Toda vez que eu brinco os meus colegas falam 
que a gente não precisa ter medo das coisas, 
porque nem tudo é perigoso. Parou umas 
pessoas que estavam com armas, aí eu e meus 
colegas se escondeu (sic).” 

A22 “A minha casa é de tijolo. Acompanhei a 
construção da minha casa. Adoro minha casa, é 
tudo para mim.” 

Morango 
sardento 

A7 “Gostei muito, porque um amigo vizinho, P. H. é 
muito gordinho, colocou apelido nele de lasanha. 
Esse apelido é muito constrangedor, gozador.” 

A8 “Não precisa ter vergonha do que a gente é por 
dentro e por fora. Criticou minha amiga de outra 
escola, falando que ela era baleia assassina, 
gorda demais.” 

O livro das 
emergências  

A8 “Ajuda a gente porque ensina a gente aprender o 
endereço, o telefone da nossa casa. Tem muitas 
dicas que ajuda a gente.” 

Anuncio no 
jornal 

A8 “A gente não perder a esperança quando a gente 
perde alguém, ficamos sempre comunicando com 
alguém. Não conheci meu avô parte de pai. Eu 
sonhei com ele, imaginando como ele era.” 

A13 “Às vezes odeio minha vó brava, quando não 
ajudo ela, não lavo as vasilhas. As vezes ela é 
legal, quando vai dormir no mesmo quarto e ela 
conta história para mim.” 

A15 “Lembro do meu avô, ele brincava com a gente, 
era o que eu mais gostava.” 

Quem tem 
medo de 
monstro 

A5 “Tenho medo de fantasma, múmia.” 

A6 “O monstro não é ruim. Monstro não existe.” 

A19 “Quando eu vou dormir eu fico com medo que 
isso é real.” 

Dona baratinha A5 “Minha mãe tem medo de barata. Eu levei o livro 
“Dona baratinha” para casa para contar a história 
para minha mãe.” 

É meu,não 
empresto 

A6 “Eu sempre emprestei minhas coisas, biquedos, 
dividi comida, sempre deu sugestão para todo 
mundo dividir cola, lápis. Um colega não dividiu, 
fiquei chateado.” 

Tagarela, 
preguicinha e 
mentirinha 

A7 “A minha mãe fala que eu falo demais. Eu acho 
que falo demais. A “priguicinha”. A minha irmã é 
muito “priguiçosa” (sic). Eu lavo vasilha. Ela só 
quer assistir televisão. Depois que a história 
acaba, você começa a pensar que fala muito. 
Depois da história eu parei de falar muito.” 
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Por enquanto 
eu sou 
pequena 

A9 “Eu adoro ser criança. Divertido, pode brincar. 
Tem direito de estudar, ler.” 

A18 “A gente é pequeno, cresce de uma vez. E muita 
coisa a gente não sabe e tem de sair 
descobrindo.” 

A aventuras do 
avião vermelho 

A9 “Uma vez viajei para Maceió. Fui de avião e na 
hora do pouso era igual à história.” 

Armandinho, o 
juiz. 

A11 “Queria ser o Armandinho, o juiz também. Não 
tem problema com o time dele, ele respeita, não 
sai da minha cabeça.” 

Ratinho 
manhoso 

A11 “Quando ouço uma música chata eu lembro da 
história.” 

O grande 
rabanete 

A11 “Eu como rabanete. Faz ficar forte. Émuito bom 
para a saúde. A minha mãe é nutricionista, meu 
pai é agrônomo.” 

A margarita 
friorenta 

A12 “O frio da Margarida era frio de amor, acho que 
eu pareço com a Ana Maria, porque quando uma 
planta ou um cachorro, animal, que morre eu fico 
o dia todo chorando.” 

Os bichos da 
selva 

A12 “Lembro do “ramiston” (sic) que eu tinha. Já tive 
sete coelhos, a minha casa é um zoológico.” 

O amor, as 
poesias e as 
viagens 

A12 “Fiz dois poemas. A PIPA: Num Vento muito forte; 
A pipa vai e vem na marola; Na marola a pipa voa 
pelo mar. O AMOR: O amor tem um pedacinho 
de nós; Mas nós não podemos ver; Só sentir um 
pouquinho.” 

 

Todo mundo é 
diferente 

A13 “Eu queria parecer com todo mundo. Com a F., 
ela tem muitos amigos, é legal e é bonita 
também. Não gosto do meu cabelo, porque é 
enrolado e muito difícil de pentear.” 

A pequena 
sereia 

A14 “Gosto de parecer com a pequena sereia, com 
cauda, quero falar com os animais, por causa do 
final feliz. Sempre derrota a bruxa e acaba com 
os meus pesadelos. Desde que eu era pequena 
eu sonhava com a bruxa, quatro, cinco anos...” 

A bela 
borboleta 

A14 “Na parte que ela estava presa aí o menino abriu 
o livro e ela saiu voando. Lembro de várias 
borboletas que ficam no meu jardim.” 

O rei da fome A14 “Me lembro quando o homem do sanduiche e da 
pizza, eu quase mordo meu pai de tanta fome. 
Adoro algodão doce, “biz”, babalu.” 

 

No Quadro III, a seguir, demonstramos as quatro histórias com as quais 

grande parte das crianças se identificou: “Bruxa Onilda vai à Nova Iorque” (23,33%); 
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“A centopeia que sonhava” (19,00%); “Os três porquinhos” (8,40%); “Anúncio no 

jornal” e “Quem tem medo de monstro” (6,30%).  

A primeira retrata a história de uma bruxa que vai expor os seus produtos de 

bruxaria na Feira Internacional de Bruxologia em Ciências Ocultíssimas na cidade de 

Nova Iorque. O seu principal objetivo é tornar-se rica e famosa. Mas, ao 

experimentar a sua fórmula, houve falhas e, então, ela se decepcionou e perdeu a 

esperança de conquistar o sucesso. As temáticas identificadas nas falas das 

crianças foram ideologia, identificação e projeção. 

Ao pensarmos na ideologia, no contexto de nossa pesquisa, remetemo-nos, 

necessariamente, ao consumo dos produtos da indústria cultural e à identificação da 

criança com algum deles em seu cotidiano. Podemos voltar aqui à afirmação de 

Adorno (1995a): “[...] a organização do mundo converteu-se a si mesma 

imediatamente em sua própria ideologia. Ela exerce uma pressão tão imensa sobre 

as pessoas, que supera toda a educação” (p.143).  A ideologia dominante na família 

e na escola aparece em algumas falas das crianças: “Gostaria de viajar para Nova 

Iorque. Meu primo foi para Disney e trouxe uma boneca para mim, da Bela 

Adormecida.” – “Queria conhecer Nova Iorque”. Partindo sempre do pressuposto de 

que a literatura participa da formação cultural da criança e contribui com a 

constituição de seu pensamento crítico ou não, a escolha da história pelo contador, 

ou professor, é política e ideológica, portanto contraditória. Outras crianças se 

identificaram com aspectos físicos e com objetos mágicos da bruxa: “Quero parecer 

com a bruxa, eu quero ter o olho dela. O chapéu dela é engraçado.” – “Gostaria de 

ser a vassoura da bruxa, porque queria voar com a Bruxa Onilda para a floresta, 

shopping, supermercado.”  

Por outro lado, a história “A centopeia que sonhava” trata de uma lagarta que 

sonhava em realizar diversas aventuras, como voar, nadar, cantar, tocar flauta e 

pular de galho em galho. Mas, só as conseguiria com a ajuda de outros animais. A 

maioria das crianças revelou o desejo de aprender a nadar, seguido de voar, cantar, 

vontade de comer muito e de adquirir um notebook, conforme demonstraram em 

suas falas: “Meu sonho é nadar.” – “Queria saber nadar igual a um peixe.” –“Eu 

queria ser um peixe para nadar e perder a respiração.” – “Eu me lembro quando fui 

aprender a nadar.” Outras crianças revelaram seus sonhos ou fantasias do seguinte 
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modo: “Eu queria ser um tucano para voar pelo mundo.” – “ Eu queria voar para ver 

tudo, sentir o vento”. Nota-se que o desejo de aprender a nadar diz de uma 

realidade particular, ao passo que o interesse em conhecer o mundo e de ver tudo 

refere-se ao universal, ao sonho de sair de seu lugar (cotidiano) e ir além dele. 

A lembrança das histórias preferidas pelas crianças revelou uma identificação 

com sua história de vida e com a realidade de sua estrutura familiar.  Dentre as 

quatro crianças que se identificaram com a história “Os três porquinhos”, duas 

compararam os diferentes tipos das casas construídas pelos porquinhos com suas 

casas e disseram: “Conta a história do passado da gente. Quando morava na casa 

de lona, de madeira e depois de tijolo. Parece com a história dos três porquinhos.” 

(A 4, 2010) – “A minha casa é de tijolo. Acompanhei a construção da minha casa. 

Adoro minha casa é tudo para mim.” (A 21, 2010)  

De acordo com Bethellheim (1980), “as casas que os três porquinhos 

constroem são simbólicas do progresso do homem na história: de uma choça 

desajeitada para uma casa de madeira, finalmente para uma casa de tijolos” (p.53). 

As identificações das crianças possibilitam revelar o “princípio de realidade”,72 ao 

trazer para as suas vidas esse aspecto da história. Essa ideia é corroborada quando 

o autor diz: “só o mais velho dos porquinhos aprendeu a viver de acordo com o 

princípio da realidade; ele é capaz de adiar seu desejo de brincar [...]” 

(BETHELLHEIM, 1980, p. 54).  

Para uma outra criança, o medo do lobo pelos porquinhos a fez lembrar um 

fato ocorrido, relacionado ao medo que sentiu ao se deparar com policiais armados: 

“Parou (sic) umas pessoas que estavam com asmas, aí eu e meus colegas se 

escondeu.” (A 16, 2010) Ainda, outra criança se lembrou da história pela fantasia: 

“Gosto de ser uma porquinha e construir uma casa na floresta e matar o lobo mal.” 

(A 5) Conforme as falas das crianças, constatamos que, nas três primeiras, o sentido 

atribuído à história originou-se de fatos de seu cotidiano e que a mesma história 

pode despertar diferentes interpretações, se oportunizado à criança o direito de 

expressar-se sobre a narrativa.  

                                                           

72
 Segundo Laplanche e Pontalis (1986), “o princípio de realidade é um princípio regulador do 

funcionamento psíquico que busca a obtenção no real das satisfações.” 
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A história “Quem tem medo de monstro” fala de um menino que vai passar o 

inverno no chalé de sua avó e começa a ouvir ruídos do lado de fora. Então, inicia-

se o seu medo fantasioso pelo monstro, que é representado pelo vulto em forma de 

fantasma. E, no final, o personagem infantil diz: “Fiquei até mesmo desconfiado, 

será que tudo aquilo eu tinha inventado? Duas crianças disseram ter medo de 

fantasma: “Tenho medo de fantasma, múmia.” – “Quando eu vou dormir eu fico com 

medo que isso é real.”   

A experiência de participar da atividade “Hora do Conto”, de conhecer e 

analisar as histórias e entrevistas, leva-nos a perceber uma identificação das 

crianças com algumas narrativas. Assim, a partir dessa percepção, como 

pesquisadora, sistematizamos em um Quadro a relação entre os livros e a 

porcentagem de crianças que se identificaram com as histórias, como se segue: 
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Quadro III – Histórias identificadas na pesquisa: entrevista e Hora do Conto    

Título dos livros  Número de 
alunos que se 
identificaram 

com a história na 
entrevista 

Histórias 
contadas na 

“Hora do Conto” 

Obras lidas no 
contexto familiar 

A arca de Noé 0 X  

A bela borboleta 1 X  

A Bela e a Fera 1 
X 

 

A centopeia que 
sonhava  

7  X  

A margarida 
friorenta 

1 X  

A menina do castelo 1  X 

A pequena sereia 1  X 

A perereca sapeca 0 X  

Amigos, mas nem 
tanto 

0 X  

Aninha e Milena 0 X  

Anúncio no jornal 3 X  

Armandinho, o juiz. 1  X 

As aventuras do 
avião vermelho 

1  X 

Bonequinho doce 0 X  

Brincando de não-
me-olhe 

0 X  

Bruxa Onilda vai à 
Nova Iorque  

9 X  

Chapeuzinho  

Vermelho 

1  X 

Classificados 
poéticos 

0 X  

Dona baratinha 1 X  

É meu, não 
empresto 

1  X 

Flicts 0 X  
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Julinho, o sapo 0 X  

Maneco, o coelhinho 1  X 

Morango sardento 1  X 

Mundo criado, 
trabalho dobrado 

0 X  

Textos poéticos (O 
amor, as poesias e 
as viagens) 

1 X  

O cabelo de Lelê 0 X  

O casamento da 
bruxa Onilda 

0 X  

O coelhinho 
desobediente 

1  X 

O dia em que 
Ananse espalhou a 
sabedoria pelo 
mundo 

0 X  

O grande rabanete 1 X  

O livro das 
emergências  

1 X  

O rei da fome 0 X  

Os bichos da selva 1  X 

Os três porquinhos 4 X  

Outro como eu 0 X  

Poesia fora da 
estante 

0 X  

Por enquanto eu sou 
pequena 

2  X 

Quem tem medo de 
monstro 

3 X  

Ratinho manhoso 1 X  

Tagarela, 
Preguicinha e 
Mentirinha 

0  X 

Todo mundo é 
diferente 

1  X 

Zequinha, o menino 0  X 
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3.3.1 Livro literário, formação e a palavra da criança: “tem muitos livros que a 

história parece com a nossa vida” 

 

A discussão sobre a apropriação do livro literário pelos profissionais da escola 

como um instrumento complementar ao livro didático utilizado no ensino da leitura é 

também objeto de estudo de vários pesquisadores73 da área da linguagem.  

 

Quadro V – Opiniões dos alunos sobre a diferença entre o livro didático e o 
literário 
 
  

Aluno Relatos dos alunos sobre a diferença entre o livro didático e o literário 

A1  “A literatura é pra gente contar histórias para as pessoas e vai de geração em 
geração.” 

A2 “Eu sinto que estou sendo a Ana Maria voando na história. Vou pensando que os 
anjos estão em volta de mim. Toda hora que a gente vai escrever a gente lembra da 
palavra da história.” 

A3  
 
 

“A história conta história, aprende mais, tem mais coisas, são mais fáceis de decifrar 
as palavras. Eu esqueço de tudo que me faz mal. A gente lê muito, vai aprendendo a 
ler direito, a escrever, se tem alguma palavra que agente não sabe.” 

A4  
 

“Sem a leitura, a aprendizagem, a gente não seria nada. Tem personagem bacana, 
divertido, engraçado, e fica na minha memória. A história de mar, e eu já fui no mar. 
Sem a leitura não poderia dirigir carro.” 

A5  “O livro didático conta a história do livro, o livro de História.” 

A6  
 

“Erro menos e aprendo mais palavras. Mostra nomes de coisas, de aventura, cinema, 
natal, dos lixos, do corpo humano.” 

A7 “Histórias bacanas, engraçadas. Treinar na leitura, aprender a contar na frente dos 
colegas. Pode escrever livro.” 

A8 “A leitura é importante para aprender palavras novas, é legal, porque a gente vê 
coisas coloridas, é engraçado.” 

A9 “No livro didático, a gente aprende outras coisas, como foi construído o Cristo [RJ] e 
a Torre Eifel [Paris].” 

A10 “Quando a história é triste bate uma coisa no coração. Quando a história é 
engraçada a gente conta para todo mundo.” 

A11 “Livro literário melhora a leitura, aprende mais com os livros. Me sinto honrado 
quando estou lendo, apreciando o livro Era uma vez.... esqueço de tudo, entro no 
mundo da biblioteca.” 
“O livro didático é para fazer tarefa de casa, copiar e responder. Só ensina. Ensina a 
exercitar as palavras. Você precisa aprender a ler e escrever. O que aconteceu com 
uma pessoa. O que você pode, não pode. Ensina ver as coisas interessantes.” 

A12 “Aprende mais, fica com a letra bonita, viajo na história [literatura]. O livro didático é 
para o nosso desenvolvimento. O livro de história é criatividade dos autores, mas tem 
muitos livros que a história parece com a nossa vida, como se fosse a nossa 
história.”  

A13 “O livro é importante para o desenvolvimento da mente, do pensamento. Quanto 
mais a gente lê a mente da gente fica organizada para quando vamos escrever. A  
gente começa a gostar dos livros de história.” 

                                                           

73
 Zilberman (1988), Orlandi (1998), Soares (1995), entre outros. 
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A14 “O livro didático ensina a gente começar a ler, escrever, sobre as coisas antigas. O 
livro de história conta a história que não existe, que é imaginário para as crianças 
achar que é verdade. Vamos brincar de três porquinho. Ajuda as palavras que a 
gente não conhece direito, aí a história ajuda a escrever as palavras.” 

A15 “O livro didático tem um pouco de História, Português... Livro de história ajuda a 
gente a ter a imaginação fértil. Um dia a gente pode até viver aquela história. Tipo em 
uma história que o menino tinha muitos sonhos e a mãe dele deu pra ele muitos 
brinquedos.” 

 
 
 

Codificação dos dados 

Livro didático 
 

Nele se aprende conteúdo diferente daquele do livro literário. Função 
utilitária: ensinar a fazer tarefa; ensinar a ler e escrever; copiar e 
responder; desenvolvimento; há coisas antigas, como no livro de História e 
de Português. 
 

Livro literário Função utilitária: ensina a contar histórias; treinar e desenvolver a leitura 
e escrita; aprender novas palavras; possibilidade de escrever um livro; 
ajuda a elaborar e a desenvolver o pensamento. 
Desperta sentimentos: de alegria, tristeza, imaginação e fantasia; 
proporciona diversão e possibilita ver coisas coloridas; apreciação do livro; 
relação das histórias com a própria vida. 
 

 

No Quadro V, retratamos as opiniões das crianças sobre o livro didático e o 

livro literário, as quais revelaram diferenças entre eles. Dos 15 alunos, 12 

manifestaram-se demonstrando uma maior identificação com a leitura literária. Ao 

falarem sobre o livro didático, somente cinco quiseram opinar a respeito e, assim, 

revelaram as suas funções: “É para fazer tarefa de casa, copiar e responder. Só 

ensina. Ensina a exercitar as palavras.” – “Ensina a gente a ler, escrever, sobre as 

coisas antigas.” – “É para o desenvolvimento”. Quanto ao livro literário, a própria 

expressão das crianças se modificava quando falavam sobre suas histórias. Do total 

dos alunos, 12 relacionaram a literatura com o ensino da leitura e da escrita. 

 

– Toda hora que a gente vai escrever a gente lembra da palavra da história. – 
A gente lê muito, vai aprendendo a ler direito, a escrever. – Treinar na leitura. 
– A leitura é importante para aprender palavras novas. – Livro literário 
melhora a leitura. – Aprende mais, fica com a letra bonita. – Ajuda as palavras 
que a gente não conhece direito, aí a história ajuda a escrever as palavras. – 
Erro menos e aprendo mais palavras. (Alunos do 3.º ano, Cepae, 2010) 

 

 

A partir das falas das crianças, notamos que, de um lado, houve a 

predominância da função utilitária da literatura, assim expressa: “ler direito”; “treinar 

a leitura”; “melhorar a leitura”; “a letra fica mais bonita”; “aprendo mais palavras”. 

Essas ideias indicaram a presença da literatura no ensino da leitura e da escrita em 
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sala de aula e o seu poder na formação das crianças. Por outro lado, essas 

atividades literárias revelaram também outros aspectos, relacionados à imaginação, 

fantasia e identificação das crianças com  as histórias. 

 
 

– Eu sinto que estou sendo a Ana Maria voando na história. – Eu esqueço de 
tudo que me faz mal. – Era uma vez... esqueço de tudo, entro no mundo da 
biblioteca. – Viajo na história. – O livro de história ajuda a gente a ter 
imaginação fértil, um dia a gente pode até viver aquela história. (Alunos do 3.º 
ano, Cepae, 2010) 
 

 

A experiência com os livros remete ao que Adorno (1995b) se refere quando 

trata da relação entre sujeito e objeto. Esta deve constantemente tencionar a 

contradição entre universal e particular para não incorrer na idealização do sujeito 

sobre o objeto do qual se apropria em suas relações sociais, com a escola, a família 

e outras instituições. Quando a criança revela a sua identificação com o livro 

literário, necessário se faz instigá-la a perceber a vinculação entre o livro e a 

totalidade social, a realidade. Assim, a criança terá menos risco de se confundir com 

a realidade, constituindo-se como independente, como sujeito que pensa a 

sociedade. A idealização extrema da criança com o conteúdo do livro pode ser 

impeditivo para a construção de novas experiências e levá-la à adaptação. 

Conforme discute Adorno (1995b): “[...] ninguém quer fazer experiências, se é que 

ainda é capaz de estar aberto a elas” (p. 216). Na educação da criança, espera-se 

uma abertura para o exercício de experiências diferentes, não padronizadas, 

questionadoras, as quais representam a permanente tensão entre sujeito e objeto, 

universal e particular. Na relação da criança com o livro literário, sob a orientação do 

contador de histórias e do professor, deve-se criar momentos constantes de 

questionamentos sobre os motivos da escolha dos livros a serem trabalhados, sobre 

o que é um livro de qualidade e sobre os riscos acerca da indústria cultural do livro.    

No Brasil, a partir da década de 80 do século XX, intensificaram-se os 

estudos e pesquisas na área da linguagem, especialmente pelo viés da relação 

entre ensino formal da leitura, livro didático, literatura, formação do leitor e 

sociedade. Dentre os pesquisadores dessa área da academia brasileira, 

destacamos: Zilberman e Silva (2000); Zilberman (1988) e Orlandi (1995). Esses 

autores problematizaram o ensino da leitura quando denunciaram o perfil de leitor 
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que está sendo formado, sobretudo da escola pública, moldado  para a adaptação à 

sociedade capitalista, mediada pela linguagem da classe dominante.  

A grande maioria da clientela dessa escola advém de uma classe social 

desprovida de poder econômico e social e aspiram à ascensão social por meio da 

aquisição da leitura, à qual é atribuída função pragmática, como afirma Zilberman 

(1995). “Crianças e pais das camadas populares vêem a aprendizagem da leitura 

como um instrumento para a obtenção de melhores condições de vida – a leitura é 

avaliada em função de interesses utilitários.” (p. 91)  

É evidente que o domínio da leitura e do conhecimento é imprescindível para 

o indivíduo socializar-se e integrar-se na sociedade letrada na qual vive. Melo 

(1997), ao pesquisar sobre o discurso oficial e o discurso do trabalhador, revela que 

há possibilidade de resistência ao discurso dominante quando se criam oportunidade 

e confiança para esse indivíduo dizer sua palavra e ser ouvido, deixando assim de 

ser silenciado pela linguagem dominante. 

 

A minha palavra e a palavra dos trabalhadores, no caminho da resistência, 
eram compartilhadas. As nossas vozes se reconheciam nas nossas palavras. 
Foi então, a partir deste movimento dialético entre a submissão e a 
resistência que nos sentimos livres, leves para criar utopias, para desconfiar e 
confiar, para questionar, para traçar o caminho que poderia e deveria romper 
com as várias versões da história oficial da alfabetização. (MELO, 1997, p. 
30) 
 
 

Soares (1995) contrapõe-se à concepção unilateral de leitura, caracterizando-

a como uma visão burguesa devido a sua função utilitária e pragmática, que se 

destina a formar o leitor pela perspectiva da linguagem dominante, não permitindo, 

nem reconhecendo as “[...] determinações múltiplas da produção da leitura, sem 

dúvida a mais importante do ponto de vista político-ideológico: falo do lugar social e 

histórico a partir do qual o leitor produz a leitura e cria o texto” (p. 28). Em nossa 

pesquisa, mostramos que existem leituras diferenciadas pelas crianças sobre um 

único texto, a partir de seu lugar, de sua vida, de seus interesses e das 

necessidades subjetivas e objetivas de cada uma delas, mas isso não significa que 

elas deixam de ser influenciadas pelos valores padronizados que são proclamados 

pela sociedade na qual se inserem, sobretudo pela indústria cultural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partimos do pressuposto de que a escola é uma instituição social e, por isso, 

reflete contradições engendradas pela sociedade dominante. Assim, a escola, como 

parte dessa totalidade, traz para o seu cotidiano os valores sociais, políticos, 

ideológicos e culturais, os quais, por sua vez, participam da formação das crianças. 

Todavia, os profissionais da escola, quando conscientes do potencial desses valores 

aprendidos como elementos emblemáticos, devem se posicionar e pensar qual é o 

modelo de formação a que aspiram para seus alunos. Diante dessas considerações 

e a partir do contexto observado, buscamos, portanto, investigar a identificação das 

crianças com personagens e conteúdos das histórias contadas, elegendo para isso a 

“Hora do Conto”. Teoricamente, consideramos que a Teoria Crítica da Sociedade, 

cuja orientação se destina a formar indivíduos humanos que contestem a violência, a 

barbárie e o consumismo,  contribui para sanar a violência física e a miséria social. 

  A indústria cultural como parte da sociedade dominante se faz presente no 

cotidiano escolar, legitimando-se, notadamente, pela presença de objetos escolares 

com logotipos de marcas, vestimentas e recursos escritos, como livros didáticos e 

literários, jornais, computador e internet. Com relação a isso, destacamos que as 

atividades audiovisuais também compõem a programação semanal, no Cepae, em 

comemoração ao Dia Nacional do Livro, no entanto consideramos que a priorização 

do livro impresso, nesse evento, é que constitui o elemento fundamental para a 

formação cultural e crítica da criança. A riqueza do acervo de literatura infantil, bem 

como de atividades originadas dessa literatura, como narração de histórias, teatro, 

artes plásticas e atividade manuais em geral que propiciem a comunicação humana, 

poderiam contemplar toda a programação dessa semana. Entendemos, portanto, 

que, na semana do livro,  a história impressa, contada e lida, representada sob 

diversas maneiras, deveria ser o foco das atividades. Recorremos ao histórico da 

literatura infantil para reafirmar a importância de se preservar a narrativa oral e o 

livro, sobretudo por meio das atividades de narração de histórias às crianças, que, 

se formadas pela via dessa valorização, poderão dar continuidade à prática de 

narrar, ler e refletir sobre a sociedade. 
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O Cepae possui profissionais qualificados que desenvolvem projetos de 

ensino, pesquisa e extensão na área da linguagem, os quais podem subsidiar 

discussões a respeito da relação entre sujeito e objeto73 no contexto da formação da 

criança. A idealização pelo sujeito de um objeto, no caso do livro literário, pode ser 

um impeditivo para a reflexão de seu trabalho junto aos alunos com a literatura 

infantil. É fato que a realidade virtual faz parte do cotidiano da sociedade e da 

escola, facilitando o desempenho e a agilidade do trabalho. No entanto, não se faz 

necessário ocupar o espaço que é por excelência do livro e participa da formação 

humana com atividades virtuais, reforçando ainda mais a indústria cultural.  

A apresentação de sites de leitura ao aluno em uma sessão de narração de 

histórias é insuficiente para a formação, uma vez que essa atividade objetiva 

principalmente formar leitores críticos e reflexivos, sendo o contato com o livro 

impresso e com a contadora ou contador imprescindível para construir relações 

afetivas e humanas desde a infância. Seguindo esse raciocínio, percebemos que a 

ocupação do tempo, que poderia ser especificamente com a narração de histórias, 

foi comprometida, visto que nesse momento ocorrem também o empréstimo, a 

devolução, a leitura de nomes de alunos que precisavam devolver os livros 

emprestados e, por fim, as justificativas quanto aos esquecimento destes. O 

momento de narração, concentração e reflexão,  essencial para se pensar sobre o 

conteúdo das histórias e desfrutar dessa arte literária, ficou comprometido, em parte, 

por essas tarefas.  Assim, com base no pensamento de Adorno (2003b), 

entendemos que, para a criança construir a experiência artística mediada pela 

literatura, portanto, faz-se importante um distanciamento desse objeto, que é parte 

da realidade, mas que ao mesmo tempo a contesta. 

 Assim, para Adorno (1994), a indústria cultural leva os indivíduos à 

dependência e servidão ao sistema dominante, inculcando-lhes ideias de que o 

mundo caminha em plena ordem, da qual ele se sente parte e com a qual ele se 

                                                           

73
 Para Adorno (1995b), na teoria do conhecimento, por exemplo na realização de pesquisa, não é 

possível separar sujeito e objeto, porque “ambos encontram-se mediados reciprocamente: o objeto, 

mediante o sujeito, e, mais ainda e de outro modo, o sujeito, mediante o objeto. A separação torna-se 

ideologia, exatamente sua forma habitual, assim que é fixada sem mediação.” (p.183) Sendo assim, 

entendemos que, no projeto de formação da criança, há que se considerar uma relação dialética, 

contraditória e desprovida de idealização. 
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realiza quando consome os produtos dessa indústria. De acordo com o autor, essa 

condição age como um impeditivo para a formação de indivíduos capazes de julgar 

o sistema pelo seu pensamento autônomo, e não de outrem. Desse modo, mesmo 

reconhecendo que o livro é um produto da indústria cultural, ainda há possibilidade 

de se pensar em um trabalho com a literatura, baseado no modelo de educação 

voltado para a autonomia e emancipação, o qual possibilita estabelecer a constante 

tensão entre a parte e a totalidade, desvelando as contradições sociais do sistema 

capitalista.  

Nessa direção, a escolha de critérios para seleção de livros literários para 

compor o acervo da biblioteca escolar é política, sobretudo aqueles que serão 

utilizados na “Hora do Conto” e na sala de aula. Essa seleção exercerá poder na 

formação de valores da criança, instigando-a ou não a fazer a leitura da sua 

realidade, conforme verificamos em parte da pesquisa, quando uma aluna, ao ouvir 

a história “O cabelo de Lelê”, identificou o preconceito com seu próprio cabelo 

cacheado; também quando uma outra revelou a sua indignação, a partir da história 

“Morango sardento”, em relação a uma situação também de preconceito vivida por 

um amigo. Uma fala da contadora revelou o que a move a escolher o livro para a 

narração: primeiramente, aquele que “a sensibiliza e a encanta”. Não desmerecendo 

seus motivos, acrescentamos, para nossa reflexão, a necessidade da ampliação 

desses critérios: a atenção para o conteúdo ideológico do texto literário e o risco da 

redução da linguagem. A maioria das falas das crianças revelou que houve 

influência da contadora na escolha do livro preferido pelo aluno.  

Assim, caso o professor não esteja preocupado com o contexto estabelecido 

e com a formação do leitor crítico, seu critério de escolha pode basear-se nos 

aspectos subjetivos do livro, ou ainda no fato de que o livro esteja sendo utilizado 

pela maioria das escolas. Nesses termos, não agirá com base na tensão entre 

subjetividade e objetividade. A identificação extrema com o conteúdo do livro literário 

isento de reflexão pode levar também o contador e professor a idealizá-lo, 

dificultando a formação do pensamento crítico desses profissionais e das crianças. A 

prática pedagógica, quando acompanhada de uma constante reflexão pautada na 

Teoria Crítica da Sociedade, contribui para o questionamento permanente das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na escola.  
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Entendemos que há um consenso entre os profissionais da escola e a família 

de que o livro literário é um instrumento importante utilizado pelos professores para 

a prática da leitura e escrita dos alunos. Nessa perspectiva, a leitura literária não 

instrumentalizada, ou seja, trabalhada como arte, entendida como uma atividade 

criadora, na sua dimensão política, pode atingir e mobilizar o pensamento infantil. 

Sendo assim, possibilita à criança transpor a vivência do mundo sensível e aparente 

e refletir a realidade, criando experiências que podem se diferenciar do pensamento 

unilateral, unidimensional, e de atitudes padronizadas da “cultura do sempre 

idêntico” imposta pelos produtos da indústria cultural. É necessário que a leitura do 

livro literário fora do contexto escolar, como ocupação do tempo livre da criança, 

seja incentivada e orientada por pais e familiares. Não se ater a isso é deixar espaço 

aos produtos mais nocivos da indústria cultural, desde jogos eletrônicos violentos a 

propagandas de literatura duvidosa postadas na internet. A escolha do livro pelos 

adultos é ação política, ou seja, revela concepções ideológicas e posições frente à 

sociedade dominante. A cada livro lido, a possibilidade de a criança exercitar o 

pensamento criativo, na interface com o autor, consigo mesma e com a realidade, é 

lançada, criando-se outras experiências mediadas pela arte literária.  

A concepção dos profissionais da escola, inclusive os contadores de histórias, 

acerca da criança também reflete na escolha do livro literário, assim como na forma 

de trabalhá-lo. Tratar a criança com infantilidade e ingenuidade, resguardando-a das 

contradições familiares e escolares, sem discuti-las coletivamente, não contribui para 

a formação do pensamento crítico e autônomo, ou seja, para a formação da criança 

a partir do modelo de educação no qual os adultos estão movidos a acreditar; 

modelo que, às vezes, também praticam e defendem. Na atividade “Hora do Conto”, 

percebemos a preocupação da contadora e da bibliotecária em formar alguns 

princípios educativos quando dirigiam a palavra às crianças. Propunham que as 

crianças expressassem sua palavra sobre o conteúdo da história e, no momento da 

devolução de livros, permitiam-lhes justificar o motivo de terem esquecido o livro em 

casa, sem constrangê-las diante dos colegas. Assim, houve cuidado em tratar as 

crianças como sujeitos autônomos, pois elas puderam dizer a própria palavra, 

formando-se para responsabilizar-se acerca de suas atitudes. 

Isso posto, entendemos que o papel histórico da escola, especialmente nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental, deve transpor a prática de transmitir o 
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conhecimento construído pela humanidade e, pela aproximação com o texto literário 

impresso, ampliar o ensino com atividades culturais que privilegiem as relações 

humanas . Sabemos que a informática e a internet dispõem de jogos, brincadeiras, 

músicas e histórias literárias infantis, que são atrativos para as crianças, os quais 

integram atividades tanto escolares quanto familiares. Contudo, à escola cabe a 

tarefa de tornar o livro literário impresso um objeto também qualitativamente atrativo. 

Ressaltamos ainda que a escola é o espaço educativo por excelência para 

desenvolver a prática de leitura com a criança, já que, fora do ambiente escolar, ela 

pode vir a ocupar o seu tempo, de modo indevido ou exagerado, com a realidade 

virtual. Assim, a julgar pelo nosso trabalho, a literatura infantil é um dos recursos 

fundamentais ao processo formativo da criança, pois lhe possibilita pensar a 

realidade, instigar o pensamento crítico e a criação de novas experiências, capazes 

de sinalizar para a formação de uma humanidade com consciência crítica, autônoma 

e avessa à violência; emancipada, isto é, não sedimentada na razão instrumental e 

tecnológica predominante. 

A pesquisa revelou que a escola vive uma contradição entre a realidade 

virtual e os livros impressos. Observamos que os profissionais da escola, sobretudo 

os professores e contadores de histórias, lidam com as histórias infantis virtuais e os 

livros impressos sem discutir com as crianças as diferenças entre ambos. Isso faz 

com que retomemos aqui a concepção de educação adorniana: a defesa da 

formação emancipatória e humana na qual é imprescindível a mediação das 

relações humanas para a percepção das contradições sociais. Diante disso, 

indagamos: até que ponto esses profissionais discutem entre eles e com os alunos 

tais contradições sociais e educacionais e percebem a idealização de autores de 

literatura infantil ou de seus personagens? 

Enfim, como estudiosos e pesquisadores da Teoria Crítica da Sociedade e 

também como formadores de professores, acreditamos na concepção adorniana de 

educação e de formação da criança, contrária à barbárie, à violência e ao 

preconceito; baseada, portanto, nos princípios educativos de emancipação e 

autonomia. Assim, ressaltamos a importância da literatura infantil impressa como um 

recurso possível para a   formação de valores humanos. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I - Síntese das histórias preferidas dos alunos 

Títulos das histórias com que o 
maior número de alunos se 
identificou 

Síntese e elementos identificados nos textos das 
histórias 

Bruxa Onilda vai à Nova Iorque  Bruxa Onilda vai expor seus produtos de bruxaria na 
Feira Internacional de Bruxologia em Ciências 
Ocultíssimas, onde há produtos novos como chapéus 
mágicos, tapetes voadores, sarcófagos com televisão, 
livros de fórmulas secretas, minicomputadores com 
programas de jogos de terror.  Nova Iorque é retratada 
como uma cidade cheia de ilusões, capital do mundo, 
centro financeiro e cheia de arranha-céus. A Bruxa 
almeja ficar rica e famosa com os seus produtos de 
bruxaria. A história destaca o japonês como o protótipo 
cientista em tecnologia. Cita uma bruxaria que calculava 
a declaração de imposto de renda como resultado 
negativo. No final, a Bruxa se frustra porque a sua 
fórmula falhou e se decepciona porque perdeu a 
esperança de ficar famosa.  

A centopeia que sonhava Centopeia é uma lagarta que sonha em realizar diversas 

aventuras como voar, nadar, cantar, tocar flauta e pular 

de galho em galho. Mas, somente conseguiria agir como 

outros animais com a ajuda de cada um deles. 

 

Os três porquinhos Havia três porquinhos na floresta. O mais novo adorava 
brincar. O segundo era músico e o mais velho era 
trabalhador. O porquinho mais novo comprou palha e 
construiu a sua casinha. O segundo porquinho resolveu 
construir a sua casa de madeira.  O terceiro, que era 
muito esperto e trabalhador, fez a sua casinha de tijolos.  
Algum tempo depois, um lobo muito malvado foi para 
aquela região. Quando ele soube que ali moravam três 
porquinhos, resolveu procurá-los. Ele procurou e achou 
a casa de palha. Bateu na porta e disse: “Abra essa 
porta senão derrubo sua casa”. O lobo estufou o peito, 
soprou a casinha e ela foi para os ares.  O porquinho 
correu e se escondeu na casa de madeira de seu irmão. 
Mas não adiantou. O lobo derrubou também a casinha 
de madeira. Correram para a casa de tijolos de seu 
irmão mais velho.  O lobo não conseguiu derrubá-la, 
subiu pelo telhado e desceu pela chaminé. Sentiu um 
calor muito grande e caiu dentro do caldeirão de água 
fervendo. O lobo ficou com tanta vergonha que se 
mudou para um lugar muito distante. Os três porquinhos 
buscaram sua mãe para morar com eles na casa de 
tijolos e viveram felizes para sempre. 

Anúncio no jornal Uma criança, ao sentir saudade de sua convivência com 

a avó, que morrera, teve a ideia de escrever um anúncio 
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no jornal para se comunicar com ela. Vai-se lembrando 

de seus ensinamentos sobre os cuidados que deve ter 

com os animais. Sente a falta da avó, que a ajudava a 

cuidar dos bichos. Remete-se a alguns anúncios que 

ouviu na televisão sobre o problema do meio ambiente.  

Quem tem medo de monstro Um menino foi passar o inverno no chalé de seu avô. 

Escutou um ruído esquisito lá fora. Seria sonho ou 

realidade? Sentiu um certo medo, mas, muito curioso, 

abriu a porta do balcão e percebeu um vulto que fugia, 

deixando marcas no chão. Correu para os fundos do 

chalé e apurou os ouvidos e escutou uns grunhidos. 

Entrou no banheiro e viu debaixo do chuveiro um vulto 

de bom tamanho, na maior folga, tomando banho. A 

cortina se abriu naquele instante e o monstro gigante de 

pata viscosa surgiu na banheira cor-de-rosa. Sentiu que 

estava perdido.  Correu mais do que era capaz; o 

monstro, porém, foi atrás. Tentou esconder-se na 

cozinha, mas não deu; o monstro era mais forte do que 

ele.  O monstro, cada vez mais agitado, derrubou o vidro 

de mel, jogou na sopa o saleiro... e o menino só 

pensava: „minha mãe vai me matar‟. Teve vontade de 

gritar: „Pra fora! Pare com esse horror!. Enquanto ele 

pensava numa solução, o monstro sumiu, como bolhas 

de sabão. “Fiquei até meio desconfiado. Será que tudo 

aquilo eu tinha inventado?” 
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ROTEIROS DE ENTREVISTA COM ALUNOS E PROFISSIONAIS DO CEPAE 

 

Apêndice II – Roteiro de entrevista destinada à coordenadora da Biblioteca 
Setorial (P1) 

1. Formação (Graduação, Pós-Graduação). 

2. Constituição do acervo da biblioteca (origem, política de aquisição, doação, 

classificação, organização). 

3. Programa Nacional Biblioteca da Escola do governo (PNBE) e a aquisição de 

livros para o acervo da biblioteca do Cepae. 

4. Sua concepção de qualidade de acervo de uma biblioteca. 

4. Experiência com o livro e leitura na infância. 

5. Sua concepção de infância. 

6.  Sua concepção sobre a “Hora do Conto”. 

7. Contribuição dessa atividade para a formação de valores nos alunos. 

8. A programação do Cepae na Semana Nacional do Livro e a participação dos 

alunos. 

9. Sobre a influência da Internet no desinteresse da criança pelo livro impresso. 

10. Relação da formação do leitor infantil, autônomo e questionador, com a 

construção de uma sociedade mais humana. 
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Apêndice III – Roteiro de entrevista destinada à contadora de histórias (P2) 

1. Formação (Graduação, Pós-Graduação). 

 2. Participação em eventos científicos e feiras de leitura/literatura infanto-juvenil. 

 3. Concepção de infância. 

 4. Relação de sua história de vida com a inspiração para escrever livros infantis.  

 5.Relação de sua experiência na infância com a literatura infantil e a de contação de 

histórias atualmente. 

6. Objetivos da “Hora do Conto”. 

7. Diferença entre contação e narrativa. 

8. Critérios para seleção dos livros para a contação de histórias. 

9. Histórias que estimulam mais a imaginação da criança. 

10. O jeito (diferentes entonações da voz, gesto, movimentação) de contar a história 

contribui para motivar o aluno a ter interesse pela narrativa? 

11. Relação da “Hora do Conto” com o ensino na sala de aula. Esta atividade 

estimula o interesse do aluno pelo estudo e leitura de outros conteúdos?  

12. Contribuição desta atividade para a formação cultural da criança. 

13. Outras experiências com atividades de leitura relacionadas com a literatura 

infantil. Participação de seleção de livros literários em algum projeto de leitura de 

alguma instituição. 

14. Sobre a influência da Internet no desinteresse da criança pelo livro impresso. 

15. Relação do conteúdo de alguns livros literários infantis com a ideologia do 

sistema capitalista. Exemplo. 
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Apêndice IV - Roteiro de entrevista destinada ao professor e escritor de 
literatura infantil (P3) 

1. Formação (Graduação, Pós-Graduação). 

2. Relação de sua experiência com a leitura na infância com o interesse pela 

literatura infantil. Outras experiências de sua história de vida. 

3. Concepção de infância. 

4. Relação de sua história de vida com a inspiração para escrever livros infantis.  

5. Diferença entre a contação de história na “Hora do Conto” com a contada ou lida 

em sala de aula. 

6. Diferença entre a história contada por um integrante da família e a contada pela 

professora na escola. 

7. O jeito (diferentes entonações da voz, gesto, movimentação) de contar a história 

contribui para motivar o aluno a ter interesse pela narrativa? 

8. Histórias que estimulam mais a imaginação da criança. 

9. Relação da “Hora do Conto” com o ensino na sala de aula. Essa atividade 

estimula o interesse do aluno pelo estudo e leitura de outros conteúdos? 

10. Contribuição dessa atividade para a formação de valores nos alunos? 

11. Relação do conteúdo de alguns livros literários infantis com a ideologia do 

sistema capitalista. Exemplo. 

12.Importância da “Hora do Conto” e de outras atividade de leitura para a formação 

cultural da criança. 

13 Sobre a influência da Internet no desinteresse da criança pelo livro impresso. 
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Apêndice V - Roteiro de entrevista destinada aos alunos(as) do 3.º ano 

 

1- Você conhece algum site de leitura (histórias literárias) da Internet? Qual? O 

que você gosta de pesquisar nesse site? 

2- Sobre os personagens das histórias conhecidas pelas crianças (histórias lidas 

por elas e contadas para elas): Você se lembra de nomes de alguns 

personagens de histórias conhecidas? Quais? O que eles faziam? Você 

gostaria de se parecer com algum deles? Ou, você queria ser algum deles? 

Houve algum personagem que fez você se lembrar de alguma viagem, passeio 

e de brincadeira em casa ou na rua? 

3- Quando você está na piscina, no rio, brincando, lendo ou estudando, você se 

lembra de alguma história/personagem? Qual? 

4- Há alguma história que você já leu muitas vezes? Qual? Há alguma de que não 

gostou? 

5- Você prefere as histórias contadas ou lidas pela sua mãe, pai, avós, tio, irmão, 

ou as contadas na biblioteca e na sala de aula? Por quê? 

6- Você percebe a diferença entre o livro didático e o livro literário? 
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ANEXO 

 

Lista de livros literários infantis trabalhados na Hora do Conto 

 

ANGELI, Aline. O livro das emergências. São Paulo: Ática, 2009. 

 

ARISTIDES, Leda. Amigos, mas nem tanto! São Paulo: Scipione, 2000. 

 

BARRIGA, Heliana. A perereca sapeca. São Paulo: FTD, 2007. 

 

BEDRAN, Beatriz M. [Bia Bedran]. O videotinha. Site internet: 
WWW.letras.com.br/bia-bedran. 2008. 

 

BELINKY, Tatiana. O grande rabanete. São Paulo: Moderna, 1996. 

 

______ . Ratinho manhoso. São Paulo: Moderna, 1990. 

 

BELÉM, Valéria. O cabelo de Lelê. Ed. Nacional, 2007. 

 

MARIE, Anne. Aninha e Milena. São Paulo: Scipione, 1995. 

 

CAPDEVILA, R.; LARREULA, E. Trad. Bruxa Onilda vai à Nova Iorque. São Paulo: 
Scipione, 2006. 

 

____________. Trad. O casamento da Bruxa Onilda. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

CASTANHA, Marilda. O rei da fome. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 

 

CAPARELLI, Sérgio. A mãe. In: AGUIAR, Vera (coord.). Poesia fora da estante. 

 

DIAS-BECK, Suzana;  Rabo peludo, gato peludo. São Paulo: Moderna, 2000. 

 

JOLY, Fanny; ROCHUT, Jean-Noël. Quem tem medo de monstro. Trad. de Monica 
Stahel e Irami B. Silva. São Paulo: Scipione, 1998.  
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JOSÉ, Elias. Brincando de não-me-olhe. In: Namorinho de portão. São Paulo: 
Moderna, 1986. 

 

____. Mundo criado, trabalho dobrado. São Paulo: Atual Editora, 1996. 

 

MACHADO, Ana Maria (adaptação). Dona baratinha; conto popular recontado. São 
Paulo: FTD, 2002. 

 

________. Os três porquinhos; conto popular recontado. São Paulo: FTD, 2004. 

 

MIRANDA, Eraldo. O dia em que Ananse espalhou a sabedoria pelo mundo. São 
Paulo: Editora Elementar, 2008. 

 

MUNIZ, Flávia. Zequinha, o menino. São Paulo: Ed. Moderna 

 

_____. Jilinho, o sapo. São Paulo: Ed. Moderna, 1994. 

 

MURRAY, Roseana. Classificados poéticos. Belo Horizonte: Miguilim, 1984. 

 

OLIVEIRA, Alaíde L. de. Bonequinho doce. Belo Horizonte: Lê, 1982. 

 

SIGUEMOTO, Regina. Anúncio no jornal. São Paulo: Ed. Do Brasil, 1996. 

 

SOUZA, Herbert de. A centopeia que sonhava. Rio de Janeiro: Salamandra, 2011. 

 

ZIRALDO & ZELIO. A bela borboleta. São Paulo: Melhoramentos, 1980. 

 

____________. Flicts. Rio de Janeiro: Primor, 1976. 


