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Resumo 

Considerando a ampliação de duração do ensino fundamental (pelas Leis federais 
brasileiras no. 11.114/05 e no. 11.274/06, respectivamente) e as políticas públicas de 
incentivo à leitura literária e acesso aos livros, este texto discute resultados parciais da 
dissertação de mestrado e tem por objetivo verificar se há e como dá a produção de culturas 
infantis por meio da relação entre as crianças e os livros de literatura infantil. Partiu-se dos 
pressupostos teóricos da Sociologia da Infância (QVORTRUP, 1993; 1999; 2009; CORSARO, 
1997, 2005, 2011; MAYALL, 2002; JAMES, 2009); dos estudos interpretativos da infância 
(SARMENTO, 2009; MONTANDON, 2001) e da metodologia da pesquisa com crianças. Foi 
realizada uma pesquisa com abordagem etnográfica por meio do acompanhamento de um 
grupo de crianças de seis anos do primeiro ano do ensino fundamental numa escola 
municipal da cidade de São Paulo, em 2010. Como instrumentos de coleta de dados foram 
utilizados registros em diário de campo das observações do cotidiano do grupo e entrevistas 
coletivas com as crianças. A análise dos dados permite afirmar, dentre outros, que: há 
padrões culturais (GEERTZ, 2011) vividos pelo grupo de crianças; As crianças se relacionam 
com livros como artefatos culturais; A disposição dos livros no espaço, a organização da 
rotina e presença demasiada do adulto (FERREIRA E MADUREIRA, 2008) definem o tipo e a 
qualidade da participação das crianças nas escolhas e podem favorecer a produção de 
culturas infantis. 
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Abstract 

Considering the extension of duration of elementary school (by the Brazilian Federal 
laws 11.114/05. and 11.274/06, respectively) and public policies to encourage literary 
reading and access to books, this paper discusses partial results of the dissertation of master 
and aims check how happen  production of children's cultures through the relationship 
between children and books of children's literature. Started from theoretical assumptions of 
the Sociology of Childhood (QVORTRUP, 1993, 1999, 2009; CORSARO, 1997, 2005, 2011, 
MAYALL, 2002, JAMES, 2009), of interpretive studies of childhood (SARMENTO, 2009; 
MONTANDON, 2001) and methodology of research with children. It was conducted a 
research with ethnographic approach by tracking a group of children from six years, of the 
first year of elementary public school from the city of Sao Paulo, in 2010. Observation, field 
diary and group interviews with children were the instruments of data .The data analysis 
allows to affirm, among other things, that: there are cultural patterns (GEERTZ, 2011) 
experienced by the group of children; children relate to books as cultural artifacts; the 
arrangement of books in space, the organization of routine and presence of adult 
(MADUREIRA, FERREIRA, 2008) may define the type and quality of children's participation in 
the choices and may favor, or not, the production of child cultures. 
Keywords: child cultures, children's literature, books, childhood. 
 



Introdução 
 

Este texto apresenta e discute resultados parciais da dissertação de mestrado 
realizada na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo por meio de bolsa de 
estudos concedida pela FAPESP (SAMORI, 2011), cujos objetivos consistiam em: (1) capturar 
como ocorre a construção de culturas infantis a partir de situações de leitura de literatura 
infantil pela professora da sala; (2) apresentar e refletir sobre o que as crianças do primeiro 
ano do Ensino Fundamental dizem e fazem a partir do contato com livros de literatura 
infantil. Para este artigo foram selecionados achados da pesquisa relacionados ao segundo 
objetivo da investigação, ou seja, aqueles ligados à análise da produção das culturas infantis 
nas situações em que as crianças do 1º ano escolhiam livros para levar às suas casas.  

Considerando a entrada de crianças de seis anos no 1º ano e não mais na educação 
infantil, a ampliação de duração do ensino fundamental (pelas Leis federais brasileiras no. 
11.114/05 e no. 11.274/06, respectivamente) e as políticas públicas federais e municipais de 
incentivo à leitura literária e de acesso aos livros, procurou-se verificar como se dá a 
produção de culturas infantis nas relações sociais a partir das escolhas dos livros como 
objetos culturais no contexto escolar. A questão que perpassa o artigo é: haveria espaço e 
tempo para que as crianças de seis anos, agora frequentadoras do Ensino Fundamental e 
não mais da Educação Infantil, construíssem e compartilhassem os sentidos que os livros de 
literatura infantil podem favorecer quanto à produção de suas culturas? 

Inicialmente são apresentados os aportes teóricos com os quais a investigação foi 
desenvolvida. Em seguida, um breve panorama das pesquisas qualitativas com crianças e as 
escolhas metodológicas. Na terceira parte são analisados alguns dados e ao final, algumas 
considerações que não pretendem encerrar essa discussão, mas visam apontar 
possibilidades de continuidade das investigações com crianças em relação à literatura e aos 
livros no contexto escolar. 
 
 
1. As competências das crianças para produzir culturas  

 
As relações sociais que têm a cultura como um pano de fundo são vivenciadas por 

crianças desde muito novas. Por um sentido amplo de cultura, entendem-se as experiências, 
significados e formas de expressão que, de maneira simbólica e por meio das relações 
sociais, favoreceram as atividades e ações humanas em relação à natureza. Construções 
coletivas com determinadas formas, a cultura também pode ser compreendida, segundo 
Mouritsen (1998) como “o que foi incorporado e é característico de um determinado 
momento, de um determinado grupo, de uma sociedade particular” (p. 4, livre tradução1). 

 
Geertz (2011) define como cultura: 
 

Um conjunto de mecanismos simbólicos para controle do comportamento 
[...] a cultura fornece vínculos entre o que os homens são intrinsecamente 
capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, um por um. Tornar-
se humano é tornar-se individual e nós nos tornamos individuais sob a 
direção dos padrões culturais, sistemas de significados criados 

                                                           
1
 what is embedded in a distinct formation that is characteristic of a particular time, a particular group, a 

particular society.  



historicamente em termos dos quais damos forma, ordem, objetivos e 
direção às nossas vidas. Os padrões culturais envolvidos não são gerais, mas 
específicos (GEERTZ, 2011 p. 37, grifos meus).  

 
Padrões culturais e sistemas de significados são, portanto, as produções humanas 

que dão base à cultura por meio das relações sociais. Também servem de resposta à questão 
que o próprio autor se coloca, do que é natural e universal e do que é local e variável para o 
ser humano. Procura responder esse dilema por meio da tese de que a cultura tornou-se, ao 
longo da evolução do homem (que por natureza é inacabado), “um ingrediente essencial na 
produção desse mesmo animal” (GEERTZ, 2011, p. 34), Assim, para este autor, não haveria 
natureza humana, independente da cultura, quando afirma que  

 
Nossas ideias, nossos valores, nossos atos, até mesmo nossas emoções são, 
como nosso próprio sistema nervoso, produtos culturais – na verdade, 
produtos manufaturados a partir de tendências, capacidades e disposições 
com as quais nascemos, e, não obstante, manufaturados (GEERTZ, 2011, p. 
36). 

 
Compreender a cultura como mecanismos simbólicos de controle do comportamento 

remete à importância e relevância que as relações sociais estabelecidas entre membros de 
um grupo têm para a construção de suas culturas. Há, segundo essa concepção, uma 
interdependência entre o que o grupo é capaz de produzir coletivamente e os conjuntos de 
mecanismos simbólicos de controle. Mas como se sabe, crianças convivem com outras 
crianças e com adultos, fazendo parte, desde que nascem, desses mecanismos simbólicos de 
controle, pois segundo Sarmento (2005), algumas atividades e formas culturais próprias da 
infância,  

 
constituem-se no mútuo reflexo das produções culturais dos adultos para 
as crianças e das produções culturais geradas pelas crianças nas suas 
interacções. Não são, portanto, redutíveis aos produtos da indústria para a 
infância e aos seus valores e processos, ou aos elementos integrantes das 
culturas escolares. São acções, significações e artefactos produzidos pelas 
crianças que estão profundamente enraizados na sociedade e nos modos 
de administração simbólica da infância. (p.7, grifos meus). 

 
Assim, ao se refletir sobre as culturas produzidas por crianças, precisa-se levar em 

consideração o aparato construído por adultos para as crianças, como jogos, brinquedos, 
livros e diversos outros materiais de consumo. Neste estudo, considera-se a diferença entre 
as culturas para a infância e as culturas da infância (SARMENTO, 2002), privilegiando a 
segunda forma, mas por uma limitação colocada pelo objeto definido, optou-se por 
investigar as culturas produzidas pelas crianças a partir do contato com os livros literários, 
sem desconsiderar a assimetria que há no fato de que estes também são produzidos por 
adultos para as crianças, considerando-os artefatos (CORSARO, 1997), como está apontado 
mais adiante.  

Partindo-se do conceito de infância como categoria social (QVORTRUP, 1999), 
considera-se que há uma interdependência entre as culturas infantis, as produzidas em 
conjunto por adultos e crianças e aquelas produzidas pelos adultos para crianças. Mesmo 
havendo uma marca da geração e da infância nesta produção cultural (SARMENTO, 2005), o 
que ocorre no interior de cada grupo social pode imprimir modos de agir, experimentar e 



produzir cultura, pois da mesma maneira que a sociedade influencia as crianças, também se 
modifica e se reorganiza para recebê-las. Quando chegam ao mundo, as crianças já 
começam a participar de rotinas culturais (CORSARO, 2011). Segundo este autor, 
investigador das teorias sociológicas da infância, 

 
os bebês são tratados como socialmente competentes (‘como se’ fossem 
capazes de intercâmbios sociais). Ao longo do tempo, devido a essa atitude 
de ‘como se’, as crianças passam de uma limitada a uma plena participação 
nas rotinas culturais (Ibid., p. 32).  

 

As competências que as crianças adquirem com a regularidade das rotinas culturais 
de que fazem parte, segundo essa concepção, não seguem padrões, etapas ou estágios de 
desenvolvimento, mas ocorrem de acordo com oportunidades provindas das relações sociais 
com adultos e outras crianças, com o que se repete e aquilo que as crianças começam a 
reproduzir tendo como base o universo adulto. Nesse sentido, Corsaro (2011, p. 31), 
defende que o “desenvolvimento infantil não pode ser considerado uma internalização 
isolada dos conhecimentos e habilidades dos adultos”, pois, considerando a perspectiva 
sociológica, a criança reinventa e recria o mundo adulto. Para isso, desenvolveu o conceito 
de reprodução interpretativa que é descrito como uma apropriação criativa das informações 
do mundo adulto pelas crianças. Assim,  

 
é o que nós chamamos de processo de reprodução interpretativa que 
possibilita às crianças fazerem parte da cultura adulta – para contribuir com 
essa reprodução e extensão – passando a uma negociação com os adultos e 
a uma criativa produção de uma série de cultura de pares com outras 
crianças (CORSARO, 2005,  p. 40). 

 
O movimento de se apropriar do que há no mundo adulto e, ao mesmo tempo, 

transformá-lo em algo próprio ao universo das crianças, reforça o valor da competência que 
têm para atribuírem novos significados para o que faz parte de suas vidas, ainda que seja 
parte dos padrões culturais e sistemas de significados (GEERTZ, 2011) criados histórica ou 
localmente junto com a construção de culturas. A força passa a estar no que crianças 
conseguem partilhar subjetiva e coletivamente (FERRREIRA, 2004), porque é por meio das 
relações sociais que a reprodução interpretativa da cultura adulta ocorre, dando espaço para 
as culturas infantis, em contrapartida ao conceito tradicional de socialização, concebido 
como internalização passiva por parte das crianças do legado deixado pelas gerações mais 
velhas às mais jovens.  

Ao conviver regularmente umas com as outras, segundo Corsaro (1997), as crianças 
acabam produzindo o que pode ser denominado como cultura de pares, cuja definição 
consiste em um “conjunto de atividades estáveis ou rotinas, artefatos, valores e 
considerações que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares” 
(CORSARO, 1997, p. 110, livre tradução). A cultura de pares corresponde a alguns padrões 
que são construídos por crianças por meio de sua convivência constante com outras crianças 
da sua idade ou idades próximas. O que produzem por meio da reprodução interpretativa, 
da cultura de pares não é independente do restante da sociedade e por isso precisa ser 
interpretado como uma reconstrução coletiva do ponto de vista dessas experiências. As 
interações sociais entre os grupos de crianças e com o universo adulto são extremamente 
significativas e importantes para a efetivação das crianças como competentes.  



As instituições que atualmente acolhem as crianças no início da vida (escola, creche 
etc.), da maneira como estão organizadas, criam condições para que convivam 
cotidianamente, relacionam-se entre si e com adultos e saibam o que pode ser previsto no 
dia a dia, compartilhando rotinas e espaços. Segundo Manuela Ferreira (2004), por meio dos 
laços sociais, as crianças ampliam suas competências. A autora afirma:  

 
Por via das acções sociais que as crianças dirigem em relação ao mundo 
físico, aos adultos e a outras crianças – as quais podem não decorrer de 
uma intencionalidade explicitada, nem prévia nem discursivamente - elas 
expressam suas competências sociais pela sua capacidade de 
corporalmente realizar e fazer coisas, revelando “provas” materiais de 
relatar, argumentar, justificar e defender suas acções e os seus pontos de 
vista; de saber lidar com as suas emoções e sentimentos e saber interpretar 
e avaliar os dos outros. (FERREIRA, 2004, p. 108). 

 
A convivência com adultos e entre as crianças em instituições coletivas também faz 

com que lancem mão de recursos para lidar com a ordem institucional, ou seja, com regras e 
com a normatização do cotidiano. Contudo, isso não ocorre de uma maneira passiva, mas 
tendo como base a cultura de pares e a apropriação criativa desta organização criada, 
inicialmente, por adultos.  

Ferreira (2004) utiliza os conceitos de ajustamentos primários e secundários, 
inspirada em Goffman (1961), para diferenciar “os modos pelos quais os indivíduos se 
reconciliam consigo mesmos ou se distanciam das regras, objetivos e valores de uma 
organização” (FERREIRA, 2004, p. 115). A autora reconhece que, em alguns momentos, as 
crianças aderem com mais afinco aos valores da instituição, por sua livre vontade – esses 
seriam os ajustamentos primários – e, em contrapartida, os ajustamentos secundários 
seriam predominantes, nos momentos em que usam frequentemente recursos da rotina “de 
forma a escapar e burilar não apenas aquilo que a organização pensa que ele(s) deve(m) 
fazer e obter, mas também aquilo que a organização supõe que eles(s) deve(m) ser” 
(FERREIRA, 2004, p. 115). 

Para compreender o que mais envolve a cultura de pares e o que se produz a partir 
das relações sociais entre as crianças, destaca-se o conceito de amizade porque, 
diferentemente dos adultos que consideram amigos aqueles com os quais se convive, para 
as crianças, ter amigos e ser amigo, envolve fazer coisas juntos e demarcar espaço e tempo a 
serem compartilhados. Segundo Corsaro (1997),  

 
O conceito de amigo não é simples de ser aplicado a uma criança específica. 
Entretanto, o conceito de amizade remete às observações de atividades 
compartilhadas - jogando e brincando juntas em áreas específicas e 
protegendo o jogo de outras crianças. Assim, crianças tendem a demarcar a 
experiência compartilhada com frases, como ‘Nós somos amigos, certo?’ e 
para dissuadir o acesso de outras, com palavras como, ‘Você não pode 
brincar, você não é nosso amigo’ (p. 99, grifos no original, livre tradução2). 
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 The concept of friend is no longer simply a label that is applied to specific child. Rather, the notion of 

friendship relates to observable shared activities – playing together in specific areas and protecting the play 
from other children. Thus, children tend to mark the shared experience with phrases like “We’re friend, right?” 
and to dissuade the access attempts of others with the words. “You can’t play, you’re not our friend” 
(CORSARO, 1979, 1985).  



Ao fazerem coisas juntos, desde compartilharem uma brincadeira, um jogo, sentarem 
para ler um livro, ou delimitarem fisicamente o espaço que dividirão com uma ou mais 
crianças, o que está colocado são os papéis sociais que desempenham diante de todo o 
grupo, ou na relação com os pequenos arranjos de crianças. O que se cria são laços de 
amizade por se colocarem no lugar do outro, dividirem ideias, opiniões e, assim, ampliarem 
as referências de relações sociais que se pode estabelecer com os outros (Ferreira, 2004). É 
o que Corsaro (1997) define como “a camaradagem emocional de fazerem coisas em 
conjunto” (p.4). 

As competências vivenciadas pelas crianças por meio de todas essas relações são 
intermediadas por alguns instrumentos que vão adquirindo e modificando mutuamente seus 
significados (KRAMER, 2006). Alguns instrumentos construídos pelas sociedades ao longo 
dos anos são: a linguagem, o afeto, a brincadeira, o jogo etc. Corsaro (1997) os define como 
artefatos que estão presentes na rotina das crianças e que passam a ter significados 
culturais, pois integram a cultura adulta e povoam, por meio da reprodução interpretativa, a 
cultura de pares.  

Segundo ele, isto ocorre quando os artefatos se tornam alvos de negociação entre as 
crianças, quando os compartilham por meio da interação e até mesmo quando geram 
conflitos e tensões a partir dessa convivência. Há também os aspectos simbólicos da cultura 
de pares, que são as várias representações ou expressões simbólicas das crenças e valores 
das crianças e que se manifestam quando convivem diariamente por horas seguidas. Corsaro 
cita como fontes de cultura simbólica infantil:  

 
a mídia (desenhos, filmes etc.), literatura infantil (especialmente os contos 
de fadas e as fábulas) e as figuras míticas e lendas (Papai Noel, Fada do 
dente e outros) [...]. Informações sobre essas três fontes são 
primordialmente mediada pelos adultos nas rotinas culturais n a família e 
em outros contextos. Crianças, entretanto, rapidamente se apropriam, 
usam, e transformam a cultura simbólica em suas produções e participação 
na cultura de pares (CORSARO, 1997, p. 100, livre tradução). 

 
Os rituais de compartilhamento entre as crianças, por vezes, envolvem os laços de 

amizade, os conflitos, aspectos simbólicos da cultura de pares e artefatos culturais, como os 
livros de literatura infantil. Os rituais podem estar, segundo esse autor, muito presentes nos 
grupos de crianças que vivenciam rotinas cotidianamente, como ocorre com as crianças que 
frequentam as instituições escolares. Partindo do princípio de que os livros de literatura 
infantil fazem parte do convívio entre as crianças e os adultos, cabe compreender as culturas 
produzidas por crianças a partir da recepção dessa linguagem artística, dentro do ambiente 
escolar do 1º ano do Ensino Fundamental, considerando-se um olhar convergente para 
ambos os campos: a construção de culturas infantis pelas crianças e o espaço criado pela 
função humanizadora e social da literatura (ZILBERMAN, 2003, CÂNDIDO, 2004), ou seja, a 
influência das relações estabelecidas entre as crianças e entre elas e os livros entendidos 
como artefatos culturais (CORSARO, 1997, 2005, 2011). 

 
 

2. As escolhas metodológicas 
 
As pesquisas sobre a infância e com crianças têm sido realizadas por Corsaro, (1994, 

1997, 2005, 2009); Corsaro e Molinari (2005); Christensen e James (2005a, 2005b); Ferreira 



(2004); Rocha (2008); Sarmento (2005); Sarmento e Gouvea (2009); Quinteiro (2009), dentre 
outros investigadores do campo dos Estudos Sociais da Infância. São pesquisadores que 
buscam conhecer os pontos de vistas das crianças, como utilizam os espaços escolares, 
sobre o que pensam, o que produzem e, ainda, como agem quando estão na companhia de 
seus pares. Estas investigações inserem-se no campo dos estudos interpretativos, que se 
debruçam sobre a reflexão dos aspectos subjetivos e simbólicos das produções infantis, 
recriando as culturas das crianças a partir da referência do adulto: 

 
Para esta corrente, as crianças integram uma categoria social, a infância, 
mas constroem processos de subjetivação no quadro da construção 
simbólica dos seus mundos de vida, estabelecendo com os adultos, 
interações que as levam a reproduzir culturas societais e recriá-las nas 
interações de pares. 
Os trabalhos empíricos são constituídos predominantemente por estudos 
etnográficos, por estudos de caso e por outros estudos qualitativos 
(SARMENTO, 2009, p. 31). 

 
Por todos os aspectos abordados até aqui que envolvem as culturas de pares das 

crianças e a produção cultural, buscou-se desenvolver uma abordagem de pesquisa com 
crianças para trazer à tona a necessidade de saber o que produzem quando se relacionam 
entre elas, tendo os livros de literatura infantil como artefatos e mediadores dessas 
relações. Faz-se necessário destacar que para que isso se concretize, Rocha (2008) afirma 
que é preciso superar a simples escuta das crianças, porque a escuta feita por um adulto 
pressupõe uma interpretação. O modo que os adultos se propõem a ouvi-las ao fazer 
pesquisas é ao mesmo tempo desafiante e necessário, pois  

 
auscultar as crianças implica o sentido de reconsideração de seu espaço 
social, ou seja, ouvi-las interessa ao pesquisador sobre culturas infantis – 
não só como fonte de orientação para a ação, mas sobretudo como forma 
de estabelecer uma permanente relação comunicativa – de diálogo 
intercultural – no sentido de uma relação que se dá entre sujeitos que 
ocupam diferentes lugares sociais (ROCHA, 2008, p. 47, grifos no original). 

 
Ao se considerar que pesquisas com crianças são feitas por adultos cria-se a 

necessidade de uma metodologia clara e especialmente pensada para que a escuta e a 
obtenção de dados seja coerente com o que se pretende: observar, ouvir e apreender 
implica na interpretação do que um determinado grupo de crianças produz, cria e provoca. 

Essa participação das crianças em pesquisas sobre e com elas se sustenta por um 
novo paradigma dos estudos sociais sobre infância (PROUT, JAMES, 1990). Um dos princípios 
dessa metodologia, segundo os pesquisadores citados acima, é que as crianças exerçam 
algum tipo de participação e de tomada de decisão também nos rumos metodológicos: 
“Dependendo dos objetivos da pesquisa, é essencial incluir a criança nas decisões sobre os 
próprios procedimentos” (ROCHA, 2008, p. 45). Além de um acompanhamento do grupo de 
crianças com intuito de que as regularidades e rotinas do grupo sejam apreendidas, as 
próprias crianças, segundo esses pesquisadores, podem se tornar fontes de informações 
diretas sobre o objeto da pesquisa ao concordarem participar de consultas, entrevistas etc.  

Partindo dos princípios desse novo paradigma dos estudos sociais sobre infância 
(PROUT, JAMES, 1990) pretende-se traduzi-los em procedimentos metodológicos adotados 



nesta pesquisa. A investigação foi realizada por meio de uma abordagem etnográfica, em 
que um grupo de crianças do primeiro ano do ensino fundamental foi acompanhado, numa 
escola pública municipal da cidade de São Paulo, em 2010.  

Para coleta de dados desta investigação foram utilizados dois principais 
instrumentos: as anotações em diário de campo e entrevistas com as crianças com base nas 
filmagens delas mesmas ouvindo histórias, contos e poemas lidos pelas professoras. O diário 
de campo foi utilizado para anotações de observações do cotidiano do grupo, de falas e 
gestos das crianças, sobretudo as falas paralelas, enquanto as crianças escolhiam livros para 
levar às suas casas. Nesses momentos ainda foram registrados pensamentos e ideias da 
pesquisadora sobre o que era observado.  

Essas situações de observação inicial tinham o duplo objetivo de apoiar o vínculo que 
teria com o grupo, conhecendo as crianças, interagindo com elas, observando bem de perto 
suas impressões, falas e escolhas; e servir de apoio e matéria prima para as entrevistas 
coletivas que seriam propostas posteriormente às crianças da classe. 

Conforme a observação da pesquisadora deixou de ser algo novo no grupo, acertou-
se com a professora e crianças que o acompanhamento passaria a ser feito por meio das 
filmagens. Paralelamente a este instrumento de acompanhamento do grupo, seguiram-se as 
entrevistas com grupos de crianças que tinham por base as cenas filmadas e selecionadas 
previamente, com momentos em que havia, entre as crianças, trocas de ideias sobre os 
livros, disputas dos preferidos, ajuda entre elas nos momentos de escolha e indicação de 
suas preferências. As entrevistas aconteciam com os grupos quando assistiam estas cenas e, 
por meio de questões colocadas pela pesquisadora, riam, brincavam, faziam seus 
comentários, pegavam novamente os livros e interagiam com os colegas.  

Para análise dos dados e compilação dos resultados foi feita a descrição densa 
(GEERTZ, 2011), que possibilita a interpretação das situações vividas no campo. Assim, foram 
compostas cenas de dois momentos distintos: aqueles em que as crianças ouviam as leituras 
feitas pelas professoras (da sala de aula e da sala de leitura) e momentos em que escolhiam 
livros para levar emprestados para suas casas. Estas cenas foram analisadas à luz do 
referencial teórico adotado neste ensaio e revelaram uma categoria de análise, que compõe 
a tríade: relações entre literatura infantil e suas vidas, o contato com os livros e culturas 
infantis, que perpassa todos os dados coletados. Algumas delas serão analisadas adiante.  

 
 

3. “Pegaram o livro que você ia pegar”: A escolha de livros pelas crianças 
 
Os momentos de escolha de livros pelas crianças, como já citado anteriormente, 

aconteciam tanto na sala de aula, sob a orientação da professora do grupo, quanto na sala 
de leitura, espaço coordenado por uma única professora que as crianças frequentavam 
semanalmente, também utilizado por outras turmas da escola em momentos diferentes. 
Nessas situações havia livros diversos, disponibilizados também de modos diferentes por 
uma ou outra professora e também aconteciam de acordo com a proposta ou atividade. 
Para este artigo, foram selecionadas cenas do cotidiano em que as crianças se relacionavam 
com a organização dos livros instituída pelas professoras; e outras cenas em que as crianças 
lançaram mão de alguns critérios negociados entre elas para fazer suas próprias escolhas de 
livros. 
 
3.1.A organização do adulto e a ação coletiva das crianças 



  
Nas situações em que a professora do grupo disponibilizou livros para as crianças 

escolherem e levarem para suas casas, estes eram pré-selecionados pela professora e 
provinham de seu arquivo pessoal, em sua maioria, que eram guardados numa caixa 
inacessível para as crianças em outros momentos da rotina. Nessas ocasiões, os livros 
ficavam dispostos sobre quatro mesas, na parte de trás da sala, de modo que as crianças 
podiam circular em volta das mesas para observá-los antes de fazerem suas escolhas. Não 
havia aparentemente qualquer critério, por parte da professora, que guiasse a escolha dos 
gêneros literários a serem disponibilizados para as crianças. 

A professora os retirava de sua caixa e os colocava nas mesas, em uma quantidade 
superior ao número de crianças presentes na sala naquele dia. Dentre eles, coleções de 
contos de fadas clássicos, como João e Maria, Rapunzel, Cachinhos Dourados, Três 
Porquinhos, Soldadinho de Chumbo. Não costumavam pertencer todos às mesmas versões 
lidas pela professora, mas a maior parte de edições reduzidas, sem informações importantes 
para o momento da escolha pelas crianças, como quem eram seus autores ou ilustradores3. 

Também disponibilizava livros de poemas diversos, como O trenzinho do Nicolau, 
textos expositivos (sobre algum assunto de interesse das crianças, como répteis ou 
mamíferos), o livro lido sobre mitos do folclore brasileiro, livros com anedotas ou adivinhas e 
outros livros de contos modernos, como O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande 
urso esfomeado ou Bruxa Salomé. Estes, sim, eram as mesmas versões lidas pela professora 
nas sessões de leitura. Observa-se que alguns destes eram disputados para serem levados 
pelas crianças, como segue no excerto abaixo: 

 
Professora Maria – Hoje é quarta-feira. Cinderela e a Ana Paula podem ir 
até lá escolher os livros. 
Ana Paula4 – Tem CD? 
Professora Maria – Nesse daí, tem. 
Ana Paula – É pra ouvir? Eu escolhi do Rei Leão.  
Professora Maria – Do Rei Leão? Está certo. O Welinton e o Enzo podem ir lá 
atrás escolher o livro. Que é o gibi e o livro. Lembra que vão ser duas? Deixa 
o gibi lá.  
Enzo – Olha! 
Cinderela – Debora, olha o que o meu faz.  
Professora Maria – A Lili e o Rei podem escolher um livrinho. Enzo, agora 
nós vamos guardar o gibi e o livrinho, vamos pegar o caderno de classe. 
Professora Maria (explica quais livros estão dispostos nas mesas para 
Karina, aluna que tem deficiência visual) – Nesse livro, tem um sobre os 
bombeiros, As anedotinhas do bichinho da maçã - Anedotinha é piadinha. 
Tem um de poemas para crianças, tem A Bela e a Fera, Cinderela, Mogli, 

                                                           
3
 Há coleções de pequenos livros, muito difundidas no meio educacional brasileiro, que remontam aos contos 

clássicos. São versões que têm ilustrações estereotipadas, sem um compromisso com a linguagem escrita 
apropriada aos contos clássicos com uma supressão de descrições mais elaboradas e episódios da narrativa 
original, o que compromete muito a qualidade literária do que se tem como registro de cada conto. 
4
 Os nomes das crianças e professoras utilizados foram escolhas pessoais. Este foi um dos primeiros indicativos 

de que se interessavam por aspectos literários e até brincavam com eles: de vinte e quatro crianças, seis 
escolheram nomes que se relacionam a personagens de contos, histórias em quadrinhos ou desenhos 
animados.  

 



Peter Pan, Aladim, O Patinho Feio, O Gato de Botas. Tem O Trenzinho do 
Nicolau, tem O Menino e o Boi do Menino. Tem um que chama ABC 
Curumim Já Sabe Ler, que vai falar palavrinhas com as letras. E tem um 
sobre os animais. Cinderela é pequeno. É esse aqui, olha; está aqui na sua 
frente. 
Karina – Vou querer O Gato de Botas. 
Professora Maria – O Gato de Botas? A Ângela e o Guilherme podem 
escolher o livro. 
Lili – Aladim.  
Professora Maria – Isso, você pegou Aladim. Muito bem. 
Lili – Olha. 
Professora Maria – É o gênio, né? 
Lili – É. Ele vai... O Aladim.  
Rei – Você já leu esse daqui, né? 
Professora Maria – Isso. Esse é o da Bruxa Salomé. Legal. 
Karina – Eu ia pegar a Bruxa Salomé. 
Professora Maria – É que já tinham pego, amor. Quando você foi lá atrás já 
não estava mais lá. Mas, daí, da outra vez, se puder daí você pega. Está 
bom?  
(Transcrição de escolha de livros na sala de aula 2, Cena 1, 30/06/2010) 

 

As crianças podiam se aproximar, folhear, observar a capa e escolher o livro que 
queriam levar para casa, mas não livremente: como estavam sentadas em duplas, eram 
chamadas pela professora e iam, aos pares, escolher os livros que desejavam levar para suas 
casas. Parecia haver uma ordem institucional, inicialmente proposta pelo adulto, no caso, a 
professora da sala. A maneira como os livros eram dispostos, a ordem em que as duplas de 
crianças eram chamadas para fazer suas escolhas. Todos esses aspectos contribuíam para a 
forma como as relações ocorriam nesse contexto e como os papéis sociais eram vividos 
pelas crianças. Segundo Ferreira (2004), esses elementos estruturam a vida social 
desenvolvida por elas: 

 
Esta (realidade social), ao fundar o sentimento de pertença e inclusão no 
coletivo, forja ordens de existência reguladas por princípios e lógicas de 
acção relativamente autónomos, alicerçados numa integração social 
simultânea e dual: na ordem institucional adulta e na ordem instituinte das 
crianças (FERREIRA, 2004, p. 104, grifo meu). 

 

O que regulava a ação das crianças era a ordem instaurada pela condução da 
professora, mas como afirma Ferreira (2004), parecia haver relativa autonomia nessa lógica 
dual. Como forças em oposição: de um lado está a ordem institucional do adulto, mas como 
crianças exercem agência coletiva e são atores sociais, o que significa que também alteram, 
por suas ações, o que está posto, sua ordem instituinte responde ao que está feito, 
modificando, mantendo, contestando e fazendo disso, um processo de construção social 
(Ferreira, 2004).  

Ferreira e Madureira (2008) ao analisarem as relações sociais entre crianças e os 
sentidos dados aos livros ilustrados, observam que  

 



A educadora, enquanto adulto, optou por colocar ao dispor das crianças 
uma selecção não homogénea de livros que foram usados nos tempos das e 
para as crianças ao sabor das preferências do grupo. Não parecia haver, da 
sua parte, nem nas leituras que fez nem no tipo de livros disponibilizados, 
uma instrumentalização ou utilização didáctica dos livros. Deste ponto de 
vista, os livros aparecem nesta sala o mais libertos possível de prévias 
conotações simbólicas ou valor de uso pré-definidos. Ainda assim, essas 
conotações e valores de uso são construídas pelo adulto e pelas crianças ao 
longo do tempo e do espaço que partilham, no modo como cada um usa os 
livros (p. 17, grifos meus). 

 
Diferentemente, nas situações observadas na sala de aula, o modo como as crianças 

utilizavam os livros, circulavam entre eles e, por consequência, os sentidos construídos para 
a forma como cada um utiliza, manuseia e se relaciona com este artefato cultural que são os 
livros, parecem estar, em princípio, mais centrados nas decisões e na organização do adulto 
(CORSARO, 2011). Apesar do constante direcionamento da professora, foi observada uma 
situação em que parte do grupo pôde fazer escolha do que leria, livremente, como e junto 
com quem o faria. Nesse dia, algumas crianças foram ensaiar para a dança da festa junina, 
que aconteceria na escola dali a algumas semanas, mas boa parte do grupo, que não tinha 
autorização, ou que disse que não queria dançar, ficou na sala. A professora disponibilizou 
livros para que lessem. As crianças se agruparam, escolheram livros e foram sentar com 
colegas ou sozinhas, como pode ser observado no excerto que se segue: 

 

Nesse momento as crianças estavam livres, se agruparam para ler os livros, 
conversaram entre eles, pediram para aqueles que já sabiam ler, que 
lessem as partes de histórias que mais tinham gostado (no dia anterior a 
professora tinha lido uma história que foi marcante para o grupo, chamada 
A Bruxa Salomé – que dias depois chegou a ser alvo de disputa e conflito 
quando levaram livros para casa). Enquanto as crianças ficaram com os 
livros, como Maria indicou, (para pegarem um livrinho e sentar para ler com 
o amigo), ela ficou em sua mesa ou arrumando o armário da sala, 
observando as crianças de longe. E eu aproveitei para me aproximar das 
crianças. 
As crianças falam muito entre elas, comigo etc. 
Paula – se você pegar o brinquedo eu conto para a professora! 
Wellinton – Ela manda em mim, diz olhando para mim, num tom 
conformado e meio irônico. 
E Paula faz um gesto como se ele estivesse maluco, girando num círculo o 
dedo indicador ao lado da cabeça. 
Fui me aproximando deles e dos livros, meio que entrando na conversa... 
- Eu já vi esse que é de filme. 
- Anjinha lê, mas um pouquinho mais baixo! 
- Chapeuzinho Vermelho.  
- Cadê o Dunga? Pergunta Guilherme  
Guilherme - Óóóó...o Dunga!! (olhando o anão da história da Branca de 
Neve). 
Aproximo-me de outras duas meninas que folheiam e leem o livro “A bruxa 
Salomé”, lido pela professora no dia anterior: 
Bianca se junta a elas e começa a ler. Wellinton também se aproxima e olha 
para a capa do livro que está do lado oposto ao que as meninas leem e lê o 
título:  



-A bruxa....saaaaloooméeee.  
Sai feliz e conta para a professora Maria: 
- Professora! Eu consegui ler A Bruxa Salomé!  
E ela comemora! 
Enquanto isso, Bianca, Anjinha e Pinóquio conversam sobre as personagens 
da história. 
- Quem é essa? 
- A irmã. 
- A mãe saiu de casa. 
- É a irmã mais velha. 
Bianca volta algumas páginas do livro e relê para descobrir o nome da irmã 
(nessa história os personagens têm nomes de dias da semana). 
- É a Segunda-feira. 
- Ela tem uma coisa na cabeça! 
Guilherme interrompe a história colocando sua bola no meio do livro. 
Bianca apenas o olha e ele diz: 
- Desculpe!!! Hehehehehe. 
- Olha a casa dela que feia! 
- Parece uma geringonça! 
- O que é geringonça? 
- A casa dela! 
- Guilherme, para! 
- Olha a casa dela! 
Vão intercalando momentos em que Bianca lê para as colegas e elas fazem 
comentários sobre as ilustrações e passagens da história. 
- Qual é o peixe – (num trecho da história a bruxa transforma as crianças em 
alimentos e a mãe, para desfazer o encanto, precisava descobrir qual filho 
tinha se transformado em cada comida). 
Bianca novamente volta à parte que tem a transformação das crianças em 
comidas e relê para saber. 
- Ela nem vai cortar o pé, né? (Referindo-se à parte que a mãe das crianças 
sabe que foram escondidos na casa da bruxa e que pretende comê-los. 
Então, para que a bruxa abra a porta, ameaça cortar os próprios pés para 
que a deixe entrar). 
- Ela fingiu que cortou o pé e tava com uma saia - Anjinha explica às 
colegas. 
Bianca lê a última página e uma das meninas comenta: 
- Tadinha da bruxa, virou até esgoooooto (fala alongando o som do OOOO, 
conforme a ilustração dá a entender que a bruxa vai sendo levada no riacho 
que termina se jogando).  
(Diário de campo, 09/06/2010). 

Segundo Corsaro (1997), há três tipos de ações coletivas que formam a reprodução 
interpretativa e, o primeiro deles, que trata da apropriação criativa de informações e 
conhecimentos pelas crianças do mundo adulto, parece ser observado no excerto acima, 
quando as crianças, por vontade própria a partir da sugestão da professora, se juntam e 
trocam informações e acontecimentos de suas histórias pessoais mediados, neste caso, pela 
leitura de livros de literatura infantil. Quando Guilherme procura a comprovação de que um 
dos anões de um conto clássico conhecido tem o mesmo nome do técnico da seleção 
brasileira de futebol, parece ser possível afirmar que ocorre essa apropriação em função de 
um conhecimento próprio da cultura de pares desse grupo de crianças, que é de conhecer 
sobre personagens de contos e vivenciar, cotidianamente, eventos ligados ao futebol.  



A produção e participação na cultura de pares, que seria o segundo tipo de ação 
coletiva, ocorre por meio da parceria, ao buscar, na colega mais experiente, a possibilidade 
de acessar um conhecimento e de se aproximar ainda mais da história lida pela professora 
no dia anterior – quando pedem a Bianca que leia trechos em voz alta e releem para se 
certificar das informações sobre os personagens. Há um companheirismo e uma 
cumplicidade na aproximação física das meninas ao fazerem isso, sentaram-se duas na 
mesma cadeira para, atentamente, observarem ilustrações e ouvirem a leitura de Bianca.  
Há certa camaradagem emocional e uma cumplicidade em função dos laços de amizade 
(CORSARO, 1997) no olhar que lançam a Guilherme, o impedindo de atrapalhar a leitura com 
sua bola, delimitando o espaço dessa brincadeira apenas entre as três e também quando 
dialogam sobre a relação entre o que está escrito e as ilustrações.  

O fato de tentarem aplicar termos conhecidos em contextos diversos, 
experimentando seus sentidos, evidencia que as crianças, por meio da cultura de pares e da 
reprodução interpretativa, retroalimentam a cultura adulta. Isso é observável no excerto 
acima, quando uma das meninas, ao relacionar o texto e as ilustrações comenta que a casa 
da bruxa parecia uma geringonça (Olha a casa dela que feia! Parece uma geringonça! O que 
é geringonça? A casa dela!). Mesmo sem demonstrar saber ao certo o significado dessa 
expressão, há uma colocação que busca coerência com a conversa entre os pares e que a 
alcança. É provável que a criança que fez essa colocação tenha ouvido a expressão num 
outro ambiente, possivelmente do universo adulto, e tentou readaptá-la ao contexto da 
conversa que teve com suas colegas. Também parece ser possível pensar que neste caso, há 
o terceiro tipo de ação coletiva, que é a contribuição das crianças com a reprodução e 
extensão da cultura adulta (CORSARO, 1997). Vivenciam a reprodução interpretativa na 
situação acima, além da entrada na narrativa que se justifica pelo fato de o fazerem 
livremente, por sua própria escolha e sem a interferência direta de um adulto.  

Foi possível observar que as crianças utilizavam recursos para controlar as escolhas 
umas das outras, mesmo havendo procedimentos instituídos pela professora para este 
momento. Enquanto algumas duplas se dirigiam às mesas com livros, outras, embora 
sentadas e fazendo atividades da rotina, mantinham-se atentas às escolhas, aos livros que 
ainda restavam e àqueles que haviam sido escolhidos por uma ou outra criança. 

 
Escolhem silenciosamente. Maria pergunta qual história escolheram (para 
cada dupla repete a mesma pergunta). Clara olha para Laura e dá uma 
piscadela na hora de pegar o livro. Parece que tinham combinado algo que 
deu certo no momento em que se levantaram para escolher. 
Fico com a impressão que quando a dupla chega perto dos livros, um 
espera pelo outro, como se estivessem atrelados e escolhendo juntos. 
- Nããããão!!! Alguém grita, quando Laura pega O gato de botas. 
E Guilherme diz para Ângela:  
- Pegaram o que você ia pegar!! 
(Diário de campo, 11/06/2010). 

 

Ao chamá-las, a professora seguia a ordem das fileiras, de modo que as duplas que 
escolhiam os livros após os colegas ficavam olhando para trás para ver se o livro que 
pretendiam levar já tinha sido escolhido. Os critérios usados para definir qual fileira seria 
chamada primeiro, não ficavam claros, o que causava certa agitação entre as crianças, ou 
seja, era comum fazerem comentários, como: Já levaram o gato de botas que você queria! 



Ou ainda: Bruxa Salomé? Eu queria levar... Se soubesse antes que tinha, tinha escolhido 
esse! 

No trecho abaixo, há a transcrição de uma situação em que as crianças escolhiam 
livros, em duplas, conforme descrito acima: 

 
Bianca (lê os títulos de livros disponíveis para Karina sua colega deficiente 
visual também escolher) – João e Maria, Rapunzel, Cachinhos Dourados, 
Três Porquinhos, Soldadinho de Chumbo e Tarzan. 
Guilherme – Cadê? Tarzan, você falou? 
Professora Maria - Bom, nós estamos com os livros lá atrás, então. Eu vou 
pedir para o Enzo e para a Pinóquio irem até lá, escolherem um livro. 
Guilherme, você já terminou de anotar a lição de casa?  
[...] 
Pinóquio – Tem o DVD?  
Bianca – Só para ela assistir – referindo-se à Karina.  
Pinóquio – Não!! 
Goku – Só porque eu queria pegar...  
Professora Maria – A Clara e a Lili vão lá buscar o livrinho. O Welinton...  
Bianca – Tem outro do Tarzan, dirigindo-se para Karina. 
Professora Maria – Mas deixa ela escolher, Bianca.  
Bianca – Está difícil. 
Professora Maria – Pode, amor. A Cinderela e o Goku Fernando podem ir lá 
escolher.  
Goku Fernando – Tem um monte.  
Professora Maria – A Karina e a...  
Bianca (continua lendo para Karina fazer sua escolha) – Tem Pinóquio, tem 
Mágico de Oz, Karina, tem Aladim, tem A Galinha dos Ovos de Ouro, A 
Princesa, Branca de Neve, Tarzan. Vamos para o outro. Os Três Porquinhos, 
O Soldadinho de Chumbo, João e Maria.  
[...] Bianca – Rapunzel, Cachinhos de Ouro, João e Maria de novo e O 
Patinho Feio.  
Karina – Eu quero O Soldadinho de Chumbo.  
Professora Maria – Obrigada, Bianca, pela ajuda. Pinóquio. Cinderela, esse é 
o nome. O livro, quando você abre, tem o nome dentro. 
Ana Paula – Professora, o meu também é Cinderela.  
Professora Maria – O seu também? O que o Goku pegou também é 
Cinderela.  
Ana Paula - É diferente.  
Professora Maria – Isso, é uma outra versão. 
(Transcrição de escolha de livros na sala de aula 1, Cena 1, 24/06/2010) 

 
Talvez seja possível identificar que o que se passava na sala de aula quando 

escolhiam livros para levar às suas casas eram momentos intercalados de ajustamentos 
primários e secundários. As crianças, pelos papéis sociais que desempenhavam, agiam de 
acordo com o que se esperava delas, seguindo a lógica da instituição e do adulto, fazendo 
suas escolhas, seguindo a ordem das duplas chamadas pela professora, respeitando, de 
certa forma, as escolhas que colegas faziam. 

Em outros momentos, demonstravam certa insatisfação ou tentativa de burlar as 
regras por ter de abrir mão de sua parte, ou seja, do livro escolhido e que fora pego 
emprestado por outra criança, ou de ajudar a colega que parecia, na visão deles, ter alguns 



privilégios por poder levar livros acompanhados de DVDs, ou ainda por fazerem questão de 
ressaltar, diante da professora, as diferenças que as mesmas histórias podem ter em versões 
diferentes.  

Bianca fazia, nesta ocasião, um papel de parceira mais experiente, lendo para a 
colega deficiente visual, os títulos dos livros que poderia retirar. Nesta situação, Bianca 
parece ajudar a manter o que foi definido previamente pela professora com o grupo, de que 
apenas Karina teria direito de levar emprestados os livros acompanhados de DVD, para 
facilitar sua leitura em casa, já que não pode olhar os livros como os demais, mas ouvir as 
histórias (Cadê? Tarzan, você falou?/Tem DVD?/ Só para ela assistir – referindo-se à 
Karina/Só porque eu queria pegar). Embora algumas crianças tentassem burlar a regra, 
Bianca se mantinha firme, ao lado do que fora combinado previamente. 

Segundo Ferreira (2004), os ajustamentos secundários se revelam como 
interessantes, porque compõem o espaço das crianças como atores sociais, autores de seus 
papéis desempenhados na estrutura social do grupo, numa reação às normas colocadas pela 
instituição. Nesse sentido, também parece ser possível observar Bianca vivendo e compondo 
o outro lado, quando tenta induzir Karina a pegar emprestado outro livro do Tarzan, para 
que aquele que dispõe do DVD, sobrasse para ser retirado pelos colegas. Parece ser possível 
afirmar que Bianca pretendia para favorecê-los, dando preferência à maioria do grupo. Ela 
diz para Karina: Tem outro do Tarzan, ao que a professora, atenta ao movimento do grupo, 
diz: Mas deixa ela escolher, Bianca. E ela rebate, dando sua opinião: Está difícil.  

Nesses momentos em que as crianças escolhiam livros, parece ser possível afirmar 
que a ordem do adulto não era a única que prevalecia, e também não era a única seguida 
pelas crianças. Segundo Ferreira (2004), quando se relacionam por meio dos ajustamentos 
secundários, são colocadas relações de poder entre as crianças, o que pode significar uma 
contribuição para a estruturação da organização social do 1º ano. 

 
3.2. Critérios de escolha de livros: o meu, o seu, o nosso 

 
Parece ser possível afirmar que as crianças criavam critérios para conseguir levar e 

escolher os livros que pretendiam (Clara olha para Laura e dá uma piscadela na hora de 
pegar o livro – diário, dia 08), mas não pessoais e introspectivos. Critérios forjados no 
coletivo e construídos por meio do diálogo e até dos conflitos entre as crianças. Algumas 
vezes, havia um clima de cumplicidade entre elas no momento das escolhas. Pareciam 
ocorrer não de forma aleatória, mas certeira, como se segue no trecho do diário de campo 
em que escolhiam livros na sala de aula, sendo chamados pelas duplas: 

 
Conto para Wellinton que tem um livro do Shrek. Guilherme ouve e 
comenta: 
- Mas o Shrek não é cheio de berruga? 
Observo que Amanda foi a única das meninas que folheou o livro antes de 
escolher. 
Guilherme pega Mogli, as aventuras do menino lobo, se senta e também 
começa a folhear o livro. 
Ana Paula diz:  
- Você ainda não sabe ler, Ângela! 
- Vai sair fogo pela boca dele. 
- Deixa eu ver, Guilherme, o menino lobo? 
- Olha o ponto de exclamação! 



Leio no subtítulo (do livro do Shrek) a pedido de Wellinton: “a história que 
inspirou o filme” e ele diz: 
- 2003? Vixi! É quando foi lançado, né? 
-É, confirmo. 
(Diário de campo, 11/06/2010). 

 

Nas observações feitas, como do excerto acima, foi possível observar que o diálogo e 
a conversa enquanto escolhiam os livros a serem retirados era essencial para a própria 
escolha. Além disso, foi possível considerar alguns critérios que também demonstraram 
compartilhar, como: folhear o livro antes ou após a escolha, reconhecer personagens de 
outras histórias e saber quando foram feitas, saber ler, ou não; reconhecer a escolha que o 
outro fez. 

Houve situações de entrevistas em que foram questionados sobre suas preferências e 
escolhas, como no excerto transcrito abaixo: 

 
Debora – Olha lá, Lili.  
Ângela – Welinton, tentando escolher um livro.  
Ana Paula – Ele não escolheu o Bruxa, Bruxa? Ele vai escolher o Bruxa 
Bruxa... Escolheu! 
Ângela - Você escolheu o da Karina. Vai mostrar você escolhendo o livro da 
Karina. 
Debora – O Bruxa, Bruxa ou A Bruxa Salomé? 
Ângela – Aí, mostrou escolhendo o livro da Karina.  
Debora – Quando a gente está escolhendo um livro, alguém ajuda a 
escolher? Se essa pessoa ajuda, o que ela faz para ajudar essa escolha? 
Fala, Ângela. 
Ângela – A minha amiga falou assim: “-Por que você não escolhe uma 
história legal que você ainda não leu?”.    
Debora – Ah, então, uma história que não leu é um jeito de ajudar a pensar. 
Fala, Lili.  
Lili – A Bianca falou que para eu escolher um livro bem pequeno para eu ler. 
Tem um bem pequeno, mas seu peguei o que eu queria. Eu peguei um 
grandão. 
Debora – Um grandão. Então, escolher um grandão também é bom? 
Lili – É, era engraçado. 
Debora – É engraçado. E aí, também, alguém que ajuda você a ler? Você 
não lê sozinha? Ou a sua mãe lê para você? 
Lili – Não. Aí, primeiro a minha mãe lê, aí, eu guardo na minha cabeça. Aí, 
eu já li o livro todinho. 
Clara – A Bianca, tem vez que ela ajuda a Karina a escolher um livro. 
Debora – Ah, é verdade. Como é que ela ajuda, você sabe?  
Clara – Lendo. 
Ana Paula – Debora, quem me ajuda mais é a professora. 
Debora – A Professora Maria. 
Ana Paula – A professora fala assim, para eu pegar um livro que pode 
aprender a ler. Aí, eu pego.  
Paula – É, a gente fica aqui na escola para aprender muitas coisas. 
Ana Paula – É. Quando a Karina está ali, a professora fala: “-Esse grupo vai 
na mesa. Esse grupo, vai naquele.”  
Debora – Vai indo pelas duplas. 



Ana Paula – A professora fala assim: “-Bianca, fala dois livros para colocar 
para a Karina..” Aí, a Karina pegou o livro. 
Lili - Eu escolho livros com letra de fôrma, porque, na letra de mão, eu ainda 
estou aprendendo. Aí, já estou aprendendo a escrever e ler. Aí eu só pego 
livros que têm letras que eu sei.   
Debora – Ah, esse também é um jeito de escolher, Lili. Fala, Paula, que 
ainda não falou. 
Paula – Eu estou aprendendo a ler sozinha, não preciso nem da ajuda da 
minha mãe.  
Debora – É? E o que você acha que passa pela cabeça, quando vai escolher 
um livro?  
Paula – É, para aprender a ler, a escrever em letra de mão.  
Debora – Entendi. Então, eu queria fazer mais uma pergunta, meninas. O 
que faz querer ler um livro? Clara – Professora, eu sei. 
Debora – Fala. 
Clara – Ficar curioso de querer aprender uma história. 
Debora – Ah, é? Fala, Ana Paula. 
Ana Paula – Professora, eu ia falar desse livro. 
Ana Paula – Esse livro, a minha tia falou assim, para eu cantar uma música 
desse livro para você. É assim: “-O pato tocou a campainha. Um robô foi lá e 
pegou. Mas o pato o mandou para a escada e ia quase caindo. Depois...” 
Paula – Não é pato não. É pinguim. 
Ana Paula – “-O pinguim não tinha nada para fazer.” Aí, tenho essa daqui. 
Essa daqui, todo mundo sabe. Essa daqui é de uma formiga. Formiga não 
gosta de água, e eu ia cantar para vocês. 
(Entrevista 2, Cena 3, 10/08/2010) 

 
Nessa situação, em que observaram-se escolhendo livros, as crianças trataram de 

mais alguns critérios que utilizam para fazer suas escolhas: grandes, ou pequenos, conforme 
a indicação de colegas ou da professora; livros para conseguir ler (escritos apenas em letra 
de fôrma); livros que tenham letras para aprender a escrever em letra de mão; engraçados; 
para aprender a história. 

Na sala de leitura, as escolhas ocorriam de forma diferente: os livros ficavam 
dispostos em estantes, separados por gênero literário, e as crianças tinham um tempo 
reservado da aula para fazer suas escolhas, como se vê na cena a seguir: 

 
As crianças se direcionam às estantes com livros (que circundam toda a 
sala) para escolher livros. 
Há uma caixa de sugestões e Bianca se dirige a ela para ver o que tem de 
novo. Uma das meninas, Fabrícia, diz que eu posso escolher e me fala:  
- Olha que legal esse?  
- O rei pelado... Já ouvi essa história. 
- É conto de fadas? Outra criança pergunta. 
- É ali... (apontando para a estante que tinha outros contos de fadas). 
- O rei tá achando que fica vestido. 
- Fica pelado...Olha o bilau, o pinto do rei. 
Riem... 
- Olha o que eu achei ali! Diz Ângela. 
- A mulher do sangue... Alguém sabe ler? (para saber o que está escrito na 
capa). 
- Aladim! Outra criança diz, e começa a imitar uma dança de rock... 



Outra criança lê:  
- Era uma vez uma menina... E foi feliz para sempre. 
- Prefiro o Peter Pan em vez de Aladim. 
- Quando eu estava na creche tinha pasta do Seninha, perfume do 
Seninha...eu acho ele legal (Welinton viu um livro que tinha esse 
personagem e comentou). 
- Olha! Castelo da bruxa (referindo-se à ilustração). 
- Passa - diz Welinton para Goku - deixa eu ver se é mesmo (trocam de livros 
para um ver o que o outro escolheu).  
(Diário de campo, sala de leitura, 05/05/2010) 

 
Após circularem livremente, transitarem entre os livros, conversarem sobre eles e até 

lerem algumas indicações e sugestões de outras salas, as crianças se uniam junto à mesa da 
professora para marcar seus nomes na ficha de retirada e empréstimo dos livros. Elas 
mesmas faziam essa marcação com orientação da professora. 

Da mesma maneira que na sala de aula, foi possível observar que as crianças 
trocavam informações e se relacionavam por meio da organização do espaço e da rotina 
feitos pelo adulto – neste caso, pela professora da sala de leitura. Parece haver entre as 
crianças uma qualidade diferente de interação quando estão diante dos livros e transitam, 
sem limitações, pelas estantes à procura do que desejam escolher. Agrupam-se entre 
colegas e por afinidade, ou seja, procuram os pares de acordo com o que podem fazer 
juntos, que é o que Corsaro (1997, 2005, 2011) define como uma das bases dos laços de 
amizade entre as crianças. Além disso, pareciam procurar pelas opiniões uns dos outros, 
saber quais escolhas foram feitas (Olha o que eu achei ali!/Aladim!/Prefiro o Peter Pan em 
vez de Aladim; Passa/deixa eu ver se é mesmo).  

Foi possível observar que a dinâmica das trocas entre as crianças parecia se 
diferenciar quando estavam diante da opção de escolher sobre o que falar, quais livros 
pegar, dentre tantos dispostos. Além disso, pelo fato de interagirem entre si, fazendo 
comentários sobre suas escolhas, preferências, revelando seus conhecimentos sobre contos, 
transitando pelo espaço, sabendo onde encontrar livros, o que estava em jogo eram os 
elementos relacionais da agência coletiva das crianças (JAMES, 2009; MAYALL, 2002; 
CORSARO, 2005; EMIRBAYER, MISHE, 1998, apud CORSARO, 2005). Como foi possível 
observar na sala de leitura, as crianças pareciam saber que neste ambiente era possível fazer 
comentários engraçados, buscar por ilustrações proibidas e fazer a transgressão de 
pequenas regras, como procurar o rei pelado. Ocorriam como rituais que, por meio de todas 
essas ações eram exercitados e passavam a alimentar a estrutura social do grupo, 
fortalecendo laços de amizade e ampliando a atuação dos papéis sociais de cada um. 

Parecia haver uma ação coletiva das crianças e, segundo afirma Ferreira (2004), uma 
ampliação na capacidade de se relacionar socialmente: 

 
O domínio deste tipo de conhecimento (ajustamentos secundários) e de 
comunicação pelos actores, tão refinado e subtil, adquirido por via de sua 
participação nas acções comuns, é designado por gramáticas sociais 
partilhadas (cf. Burns, 2000) e é um elemento central para assegurar a sua 
aprendizagem dos sistemas de relações sociais no(s) grupo(s), tornando-os 
conhecedores e membros competentes (FERREIRA, 2004, P. 117, grifo 
meu). 

 



Neste ambiente também havia algumas regras para que a retirada de livros ocorresse 
semanal ou quinzenalmente: as crianças que desejassem, podiam escolher livros e levá-los 
para suas casas. Levar um livro era facultativo. No entanto, poucas crianças não os 
retiravam. A professora costumava conversar com aquelas que não queriam levá-los, 
fazendo outras indicações. Segundo ela, alegavam que ninguém poderia ler os livros 
emprestados em suas casas. Também combinava que, quem não levasse naquela semana 
por ter esquecido o exemplar retirado na semana anterior, o traria em outro dia e poderia 
realizar a troca, desde que estivesse acompanhado pela professora de sala. 

As relações que estabelecem com os livros parecem seguir, ainda que com as 
organizações criadas pelos adultos, o que Corsaro (1997) define como artefatos culturais, 
porque passam a ser alvo de negociação constante entre as crianças, como uma moeda de 
troca, em que as relações sociais são o pano de fundo, que dão a sustentação aos papéis 
sociais desempenhados nestes ambientes. O que se passa entre as crianças fica entre elas e 
esses objetos simbólicos (FERREIRA, MADUREIRA, 2008) revelando o quanto esses objetos 
provindos da cultura adulta ganham outra conotação no interior das culturas de pares.  

 
 

Considerações Finais  
 
A categoria relações entre literatura infantil e suas vidas, o contato com os livros e 

culturas infantis permitiu revelar, por meio dos dados analisados, que parece haver um 
compartilhamento de sentidos e negociações entre as crianças e os livros de literatura 
infantil na nova organização do 1º ano do ensino fundamental. O que leva a compreender 
que a produção de culturas infantis também se dá pela relação com estes artefatos culturais 
(CORSARO, 1997, 2005, 2011), sobretudo quando estes passam a ser objetos de disputa, de 
conflito e negociação. Contudo, a análise das cenas permite afirmar que:  

 
 Há limitações da livre iniciativa das crianças criadas pela organização da rotina e do 

espaço pelos adultos ou por sua presença demasiada. Ainda assim, elas criam 
estratégias de compartilhamento dos livros, vivem conflitos e criam seus próprios 
critérios de escolha, compreendendo melhor os papéis sociais vivenciados nestas 
situações;  

 O acesso menos restrito das crianças aos livros (como ocorria na sala de leitura), a 
conversa e o diálogo entre elas e sobre os livros nos momentos de escolha mostraram-
se fundamentais para ampliar seu repertório de relações sociais, de sentidos sobre os 
livros negociados entre o grupo e para terem diferentes critérios de escolha; 

 A disposição dos livros no espaço parece definir o tipo e a qualidade de participação 
das crianças na escolha, nas interações que estabelecem ao escolher e até mesmo na 
maneira como se ajudam e fazem indicações de livros; 

 Uma organização do espaço que respeite os agrupamentos entre as próprias crianças, 
que garanta que escolham com quem querem ler livros, fazer comentários sobre as 
ilustrações ou personagens, pode favorecer a produção de culturas infantis.  
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