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Lá na rua que eu pensava 

tinha uma livraria 
bem do lado da farmácia.  
todo mundo ia à farmácia 
comprar frascos de saúde.  

E depois ia ao lado 
Pra comprar a liberdade3 

Introdução: O presente artigo pretende relatar algumas concepções de literatura e, a partir 

delas, verificar como pais e professores podem, por meio da literatura, fazer com que seus filhos 

e seus alunos sejam novos leitores. Os jovens sempre questionam para que se estuda a literatura 

se ela não lhes acrescenta nada. Todavia, pode-se tomar esse pensamento como ponto de partida 

para modificar essa visão dos alunos e ajudá-los a descobrirem esse mundo de leituras, 

motivando-os a, em cada fase de escolaridade, interessar-se por um estilo de leitura adequado 

para seu nível. Objetivo: Analisar a importância da literatura infantil na formação de novos 

leitores. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em livros, revistas e sites da 

Internet que tratam do assunto. Resultados e discussão: O desenvolvimento de estratégias de 

leitura é fundamental no processo de aquisição da leitura, que também pode ser facilitado com 

a utilização da literatura infantil, fundamental para formar alunos leitores e, junto com os pais 

e professores, tem grandes possibilidades de formar leitores críticos e que gostem do mundo da 

leitura. O melhor local é a biblioteca: folhear, imaginar o texto, ler, contar, recriar, apreciar as 

ilustrações. Na escola, o hábito de ler deve ser cultivado desde cedo. Conclusão: As discussões 

em torno do tema “formação de leitores” tornam-se cada vez mais polêmicas, pois sabe-se que, 

muitas vezes, alguns pais não têm conhecimento nem compreensão de quão importante para a 

vida escolar é o incentivo para a leitura. 
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