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RESUMO 

  

O presente trabalho tem como objetivo esclarecer a importância da literatura na vida 
de estudantes do ensino fundamental II da educação básica em meio às turbulências 
que a pré-adolescência e adolescência fazem vivenciar, auxiliando para que se 
tornem cidadãos respeitosos com relação às diversidades e capazes de agregar valor 
na sociedade em que vivem. O trabalho busca, ainda, exemplificar a oportunidade que 
os leitores possuem de expandirem suas visões de mundo por meio de obras literárias 
que abordam temáticas como a homofobia, o racismo e o bullying. A análise teve como 
metodologia uma abordagem qualitativa em que se fará uma revisão bibliográfica da 
literatura por meio de dados de artigos científicos, sites (biblioteca virtual da 
universidade) e obras de autores que se fazem significativos para a pesquisa. A leitura 
é a porta de entrada para a evolução e serve de auxílio para muitos jovens que 
encontram-se confusos acerca de quem são enquanto indivíduos, tornando, assim, 
este contato entre livro e leitor, um acontecimento de extrema importância. 
 
Palavras-chave: Literatura; Diversidade; Educação; Livros; Cidadão.           
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ABSTRACT 

This paper aims to clarify the importance of literature in the life of primary school 
students II of basic education in the midst of the turbulence that pre-adolescence and 
adolescence experience, helping them to become respectful citizens with respect to 
diversities and capable of value in the society in which they live. The work also seeks 
to exemplify the opportunity that readers have to expand their worldviews through 
literary works that deal with topics such as homophobia, racism and bullying. The 
methodology was based on a qualitative approach in which a bibliographical review of 
the literature will be carried out through data from scientific articles, websites (virtual 
library of the university) and works of authors that are significant for the research. 
Reading is the gateway to evolution and serves as an aid to many young people who 
are confused about who they are as individuals, thus making this contact between book 
and reader an event of utmost importance.    
 
Key-words: Literature; Diversity; Education; Books; Citizen. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por “diversidade” a amplitude de tudo o que é múltiplo, variado, diferente. 

Toda essa diferença se encontra presente de inúmeras formas nos dias atuais, 

principalmente no Brasil, um país miscigenado, repleto de descendências diversas. Seja a 

diversidade cultural, de raça, gênero ou outra, a forma de lidar com diferenças pode dizer 

muito sobre uma pessoa, seu caráter e índole; e os livros podem ajudar.  

A literatura tem grande importância na pré-adolescência e adolescência, pois ela 

pode ser a porta de entrada para que indivíduos se entendam como parte de uma 

sociedade. Como integrante de um ciclo social, pessoas estão sujeitas a encontrarem 

outras que podem não se encaixar nos padrões, ou até mesmo serem uma delas; como 

negros, homossexuais, ou acima do peso. A partir do diálogo por meio de livros em sala de 

aula, o jovem terá a oportunidade de entender como funciona a vivência de pessoas que 

não são muito bem aceitas socialmente e terá a chance de relatar suas próprias 

experiências.      

O jovem que está no ensino fundamental 2 da educação básica e, através do 

docente, tem contato com livros que abordam a diversidade, possui maiores chances de 

tornar-se um cidadão que respeita seu próximo e ele mesmo? Livros são portas de entrada 

para a expansão de visão de mundo. Tendo este fato em vista, se um jovem branco que 

está no fundamental II, de família branca, que freqüenta ambientes que têm em sua maioria 

pessoas brancas e que mora em uma residência em que não se fala sobre diversidades 

tem contato com um livro que aborde o racismo, por exemplo, a chance dele tornar-se uma 

pessoa empática acerca da realidade de pessoas negras é muito maior.  

O objetivo geral deste trabalho é explicar quão importante é a literatura na educação 

básica e como ela pode contribuir na formação de cidadãos melhores. São três os objetivos 

específicos, onde o primeiro tem o intuito de reconhecer a literatura como meio de evolução 

de um cidadão, tendo como título “A Literatura como Meio de Evolução”, o segundo visa 

discutir como livros podem mudar todo um meio social, com o título “A Mudança de um 

Meio Social por Intermédio de Livros” e o terceiro pretende ponderar o jovem que se 

identifica com obras que lê e a relação que este fato possui com sua auto-estima, titulado 

“A Relação Entre Identificação com uma Obra Literária e Auto-Estima”.  
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O presente trabalho possui como metodologia uma abordagem qualitativa, em 

que será feito uma revisão por meio de artigos científicos e obras de autores que 

agregam valor na pesquisa; sendo trabalhos publicados nos últimos 30 anos.  
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1. A LITERATURA COMO MEIO DE EVOLUÇÃO.  

 

O Brasil é um país que não possui o hábito da leitura entre os seus habitantes e isso 

se dá por inúmeros fatores, como a desigualdade social, o analfabetismo (que ainda se faz 

presente), a estrutura familiar, a simples falta de interesse, novas tecnologias e até mesmo 

o setor educacional. São diversos os motivos de um jovem não ter contato com livros 

durante a juventude e, assim, persistir com o desinteresse ao longo de toda sua vida. 

Para um cidadão que sofre com a desigualdade social, por exemplo, o ato de ler é 

uma ideia distante, pois são várias as preocupações com as quais ele precisa lidar antes, 

como se preocupar em adquirir algum tipo de renda para se sustentar e a sua família. Com 

isso, ler como forma de lazer acaba por se tornar um privilégio para pessoas que possuem 

tempo e podem gastá-lo fazendo algo que gostem. 

No caso de pessoas que possuem interesse pela leitura, mas não sabem ler, existem 

muitas escolas que dão a chance delas completarem seus estudos e se formarem, mas, 

mais uma vez, surge o limite da desigualdade social. É preciso levar em conta que muitos 

casos de cidadãos analfabetos se dão por indivíduos pobres que precisaram largar seus 

estudos para procurarem trabalho a fim de buscarem renda para dentro de suas casas. 

Junto à isso, também existem os analfabetos funcionais, que são pessoas que sabem ler e 

escrever, mas não conseguem compreender o que estão lendo. 

Pendendo para o lado da estrutura familiar, sabe-se que a cultura de uma família é 

passada de avós para pais, depois para filhos e assim sucessivamente. Se uma família não 

possui o hábito da leitura e os pais não influenciam seus filhos a buscarem por isso, é muito 

provável que, se as crianças não forem curiosas, crescerão sendo indivíduos sem o desejo 

de ler. 

Marucci (2007, p.8) indica que 

O papel da família como indicadora dos primeiros exemplares escritos para a 
criança é ressaltado, bem como esta é colocada influência forte na formação da 
criança em adolescente/adulto leitor. Sabe-se ainda que as práticas culturais no seio 
da família brasileira são bastante restritas. O lazer para muitas se resume à tevê. O 
discurso que considera a televisão, posteriormente, o computador, a internet e os 
meios eletrônicos em geral, já na década de 70, agora no espaço discursivo da 
mídia impressa, fazia circular sentidos que ainda sustentam a obviedade de que “o 
brasileiro não lê. 
 

A simples falta de interesse está, em muitos casos, nivelada às novas tecnologias 

que estão surgindo, pois, atualmente, as pessoas estão preferindo lidar com o que é rápido; 

notícias saindo a todo instante em redes sociais, algumas que não são nem mesmo 
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verdadeiras, famigeradas “fake news” ou “notícias falsas”. Está tudo tão motorizado que 

muitas pessoas simplesmente perderam o gosto de pegar um livro e folhear páginas em 

suas mãos.   

 

A missão de estimular o gosto pela leitura nos alunos tornou-se uma árdua batalha 
para professores de 1º e 2º graus que precisam, cada vez mais, concorrer com o 
império da televisão, do videocassete e do computador — formas mais cômodas de 
receber informação — e do culto do corpo — modismo incompatível com uma 
atividade sedentária e que demanda concentração, como a leitura. (JORNAL DO 
BRASIL, 02/04/1989.) 
 

O setor educacional no Brasil está repleto de situações erradas que ocorrem devido 

a uma má gestão. Um país onde o dinheiro público é usado como moeda de troca entre 

pessoas de elite para que continuem ficando cada vez mais ricas, enquanto os de classe 

baixa continuam à procura de uma oportunidade de crescimento, não surpreende quando 

não valoriza de forma correta a educação. Somando o problema de verbas e a falta de 

valorização que as escolas possuem como lugares formadores de seres pensantes que 

agregam valores na sociedade, torna-se mais difícil ainda mediar o contato entre o 

estudante e o livro, tendo em vista que muitas vezes o capital não chega onde é preciso 

para que os colégios possam comprar novas obras de leitura para seus alunos. Zilmerman, 

(1995, p. 126-127) aponta que: 

 

As causas do fracasso talvez não estejam nos próprios projetos, e sim em 
circunstâncias bem mais amplas, incontornáveis por quem propõe aquelas 
iniciativas: um modelo econômico que se apóia na concentração de renda, 
extremando a polarização da estrutura de classes da sociedade brasileira e 
deixando grande parte da população sem condições de sobreviver, nem de comprar 
livros. 
 

            Crianças necessitadas sem merenda, sem recursos para estudar e sem 

transporte escolar têm o acesso à leitura completamente limitado. Principalmente porque o 

docente precisa estar com energia para ter o mínimo de interesse por começar a fazer algo 

novo, como ler. Então, esse descaso com os alunos é bem próximo de simplesmente negá-

los a leitura, a capacidade de crítica e a expansão de visão de mundo. E esse fator contradiz 

o sistema educacional brasileiro, tendo em vista que os jovens precisam passar pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) para serem aceitos em alguma faculdade da rede 

pública, ou seja, cobram uma boa nota para o ingresso na universidade, mas, ao mesmo 

tempo, em muitos casos, não dão a estrutura que se precisa para que o docente tenha a 

capacidade de conseguir, sendo afirmado por Yunes, 1990.  
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A crise da leitura não se origina unicamente nos problemas relacionados com os 

métodos educativos, produção de livros infantis e circulação, e sim é fruto de uma 

crise geral de uma sociedade discriminatória que não fornece igualdade de 

oportunidade e acesso à cultura e da situação de dependência em que se 

encontram os países latino-americanos. Logo, esta crise não é mais que um dos 

efeitos de um problema social de aspecto mais amplo. 

 

O Brasil não valoriza a leitura como instrumento para um bom desenvolvimento 

mental, o que implica diretamente na sociedade como um todo. São constantes os 

acontecimentos em que pessoas discutem simplesmente por uma falta de interpretação de 

texto, o que poderia ser facilmente resolvido com a prática da leitura. Mas, já que este fato 

não acontece, é preciso que o discente leve esse contato entre alunos e livros para dentro 

de sala de aula. 

Contando com essa tarefa que fica a cargo do professor, é crucial que ele seja um 

profissional que tenha também o interesse pela leitura. De que maneira é possível fazer 

com que os docentes sintam interesse por algo que nem mesmo seu discente sente? É 

preciso que ele se envolva tanto quanto seus alunos, a fim de que o resultado seja 

completamente positivo para todos. Proler (1996, p. 12) deixa claro que  

 

O depauperamento do magistério, que se pode comprovar por meio de dados 
concretos, tem trazido ao exercício da profissão, cada vez mais, pessoas de classes 
sociais que até bem pouco tempo não tinham sequer acesso à escola. Com isso, 
temos hoje a situação paradoxal do professor que não é, ele mesmo, um leitor. Um 
professor que não reconhece na escrita um dos meios mais valiosos de registro de 
experiências, capaz de permitir a reflexão, avaliação e escolha de nova direção de 
suas práticas, não consegue, ele próprio, legar esse sentido a seus alunos. 
 

Essa não-cultura pela leitura influência de forma muito direta a limitação de visão de 

mundo, pois o ato de ler está ligado à interpretação e grande parte do que acontece no 

cotidiano de um cidadão precisa ser interpretado. Sendo assim, o resultado que se dá é o 

de uma pessoa alienada aos fatos que ocorrem à sua volta e, em alguns casos, incapazes 

de formarem pensamento crítico para emitirem suas próprias opiniões. Em consequência 

disso, tornam-se pessoas completamente influenciáveis, acreditando em tudo o que lhes é 

falado e podendo passar as informações que receberam de terceiros para pessoas 

próximas, tornando um ciclo vicioso de “disse-me-disse” sem verdade comprovada. 

Entretanto, o discente que possui contato com livros – mesmo que não em casa e 

por vontade própria – mas sim na escola, ganha a chance de expandir sua visão de mundo 
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de forma que ficará guardada em sua memória e o permitirá enxergar as coisas como não 

via antes, aprimorar sua capacidade de crítica e a possibilidade de questionar; 

principalmente se o livro se tratar de um assunto que ele mesmo ou pessoas próximas 

vivenciam. A identificação causa interesse nas pessoas. 

Se o docente, por exemplo, faz uma roda de leitura em uma turma do 6º ano, com o 

livro “Minha Mãe é Negra Sim!”, de Patrícia Santana, que aborda o preconceito, a 

diversidade e a autoestima, é criado no momento um meio de comunicação entre todos os 

estudantes, principalmente os que possuem lugares de voz, sendo negros; esses podem 

contar relatos de suas vivências e seus colegas podem entender como é a vida de um 

cidadão com traços afros descendentes numa sociedade ainda repleta de racismo. E, a 

partir disso, buscarem ser o oposto de uma pessoa preconceituosa, levando seu 

aprendizado para fora da escola, evoluindo com relação a este tipo de diversidade. Essa 

roda pode trabalhar, ainda, a introspecção de pessoas que não se sentem bem falando em 

público; com a intimidade entre os colegas dando suas opiniões sobre os livros lidos, eles 

podem sentir-se encorajados a opinar também. 

Tem-se em vista que o professor terá o compromisso para além de apenas debater 

o assunto, mas, antes, ensinar seus alunos a adquirirem a capacidade de ouvir o outro. 

Essa importância é explicada por Eugênio: 

 

A abertura de espaços na sala de aula para o exercício intencional da 

empatia é fundamental para alinhar o propósito explícito de aprendizagem com a 

maneira como nosso cérebro funciona e aprende, especialmente no que diz respeito 

à ativação dos neurônios-espelho, como indicador de um processo de 

aprendizagem eficaz. 

 

 Em um mundo onde todos querem falar ao mesmo tempo, com notícias que chegam 

tão rápido por meio de redes sociais, olhar para o próximo com disposição de entender o 

que se passa com ele é raro e esse passo por si só é um meio de evolução considerável. 

Essa capacidade de empatia que é adquirida pelo aluno é mais um fator que, se ele 

realmente praticar, será levado para além da escola, podendo até mesmo beneficiar sua 

relação com seus familiares; tendo conhecimento de que uma boa relação com pessoas 

que fazem parte do convívio de um cidadão pode contribuir de forma significativa para seu 

rendimento em inúmeras áreas de sua vida. Consequentemente, tal melhora trará 

mudanças positivas para ele enquanto indivíduo. 
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A empatia ativa multiplica a potência de sentir e agir. Desempenha um papel 
fundamental na criação de novas ideias e na transformação da realidade, já que 
significa a capacidade de compreender os problemas complexos de hoje sob muitas 
perspectivas e a capacidade de colaborar para resolvê-los. (OLMOS, et AL).   

 

Livros são portas de entrada para debates, o que tende a aguçar a mente das 

pessoas e as fazer evoluir, mesmo que inconscientemente. Somando esse fato à idéia de 

que todos os indivíduos fazem parte de um grupo social, ler será uma via de mão dupla 

porque ele absorve informações e ao mesmo tempo transmite para os que estão em seu 

ciclo.  Se algum aluno leva o debate feito em sala de aula para sua casa ou seu grupo de 

amigos fora da escola, buscando a oportunidade de conversar sobre assuntos que 

precisam ser falados com seus familiares e pessoas à sua volta, a oportunidade da 

expansão de visão de mundo vai para além dele e é transmitida para todos que tem a 

chance de escutarem, assimilarem as informações e darem suas próprias opiniões. A partir 

disso, torna-se uma situação de evolução em grupo, onde cada pessoa busca entender o 

próximo cada vez mais. 

           São muitas as obras que podem desencadear pensamentos que façam 

indivíduos melhorarem enquanto seres humanos. Livros que fazem refletir e questionar “por 

quê?”, “como?” e “quando?” têm um grande papel em muitas pautas que estão sendo 

faladas atualmente; como o racismo, a homofobia, e o bullying. Pessoas que antes eram 

excluídas socialmente por não fazerem parte dos padrões impostos agora reconhecem seu 

lugar e cobram cada vez mais respeito, tendo em vista que é um direito delas. E a 

importância desses livros se dá a partir do momento em que os jovens começam a se 

entender quando estão no fundamental II, alguns demoram mais, outros menos, mas o 

processo de conhecimento de si mesmo geralmente acontece na pré-adolescência e 

adolescência. E, em muitos casos, ele guarda esse processo e vivencia sozinho pelo medo 

de contar para pessoas que talvez ele não se identifique com o que lhe foi imposto. Então, 

com os livros, ele tem a oportunidade de evoluir seu pensamento a fim de que chegue a 

conclusões que o façam sentir mais confiante acerca de quem é enquanto pessoa. 

        Os livros possuem a habilidade de servirem de válvula de escape, mas também 

permitem aflorar os sentimentos de capacidade de uma pessoa, e não somente as obras 

de auto-ajuda. Pessoas sentindo-se capazes de fazer algo que antes não tinham coragem, 

de conversarem com alguém sobre algum assunto que as incomoda, de procurarem até 

mesmo ajuda psicológica. Não são raras às vezes em que um indivíduo sente-se bem lendo 

até mesmo um poema, porque ler é exatamente isso: ver beleza através de palavras.     
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         Tem-se consciência de que esse processo de evolução não ocorre de uma 

hora para outra. É necessário que haja paciência. Como qualquer outro processo, é 

demorado, podem surgir dúvidas, discordâncias, não aceitações. Discentes que trazem de 

casa idéias carregadas de pré-conceitos podem buscar debater qual é a necessidade de 

se estar falando de assuntos que para ele são sem importância. Mas é preciso começar de 

alguma forma. Já que muitos jovens não adquirem em casa conhecimentos que podem 

contribuir para uma sociedade melhor, não há outro lugar mais seguro para aprender de 

forma correta, se não a escola; através de seu professor e junto com seus colegas; tendo 

em vista que cada indivíduo é único, assim como suas vivências. 

         Em um mundo tão repleto de violência, buscar a evolução através dos livros 

para compreender a luta de pessoas negras, homossexuais, mulheres, gordas, refugiadas 

de outros países - qualquer pessoa que não se adéqüe como padrão -, pode fazer a 

diferença. Estender a mão para o próximo diz muito sobre quem uma pessoa é enquanto 

indivíduo. 

        No mais, ler abre caminhos o qual as pessoas jamais poderão voltar atrás, isto 

é, regredir enquanto seres humanos. Depois de expandir a visão de mundo e enxergar as 

coisas de uma nova forma, entende-se que buscar a evolução por meio de livros meio é 

uma das formas de também encontrar a melhoria de uma sociedade doente, 

preconceituosa e que precisa ser curada.            

 

 



19 
 

2. A MUDANÇA DE UM MEIO SOCIAL POR INTERMÉDIO DE LIVROS. 

 

A religião predominante no mundo é o Cristianismo, a qual 30% da população 

mundial é adepta e que baseia seus ensinamentos por meio da Bíblia Sagrada, um livro 

que não foi escrito por somente uma pessoa, mas sim por várias e algumas até mesmo 

desconhecidas. Mesmo diante de alterações, este segue sendo o livro mais vendido 

atualmente; novas Igrejas são construídas a todo o momento e muitas pessoas se esforçam 

para seguirem à risca o que está escrito. O Centro da religião é Jesus, filho de Deus, que 

acreditam ser a encarnação da própria divindade, vindo a Terra em busca da salvação 

humana, pregando principalmente o amor, caridade e perdão. O prestígio  que este 

livro possui na vida de inúmeros seres humanos é algo notável e o conhecimento que é 

trazido por muitas gerações anteriores ainda se faz presente. 

Já o Judaísmo segue o Torá ou Pentateuco, a qual acredita-se que é um livro 

revelado diretamente por Javé ou Jeová (Deus), um ser onipotente, onipresente e 

onisciente. A obra conta a origem do mundo, da humanidade e da criação de Israel. A 

religião originou-se por volta do século XVIII a.C.      

Já o Nazismo tomou proporções consideráveis na Alemanha através do Mein Kampf, 

livro escrito por Adolf Hitler, um indivíduo obcecado pelo ideal de pureza racial que deixava 

claro sua repulsa por judeus, negros e homossexuais e os culpava pela decadência da vida 

de grande parte dos alemães, após a I Guerra Mundial. Era comum este livro ser dado 

como presente entre os cidadãos alemães, para bebês e até mesmo recém-casados. Era 

também uma exigência não oficial do governo possuí-lo. Cerca de um milhão de crianças, 

dois milhões de mulheres e três milhões de homens judeus morreram no Holocausto, desde 

fuzilamento até a câmara de gás.  

Desta forma, fica claro como livros possuem a capacidade de influenciar a vida de 

pessoas de formas inimagináveis, dependendo de sua capacidade de interpretação, fato 

que ocorre desde tempos remotos. Assim sendo, não seria diferente na vida acadêmica. 

Indivíduos lidam com obras literárias desde o momento em que são ainda bebês; ganham, 

por exemplo, livros que emitem sons, livros para colorir, mais velhos já ganham gibis e 

assim por adiante. A leitura se faz presente na vida de cidadãos desde o momento em que 

passam a compreender o mundo em que vivem e não apenas de forma escrita.     

A escola é um dos meios sociais mais importantes que um uma pessoa freqüentará 

durante parte de sua vida. É através deste ambiente que o jovem terá a oportunidade de 

desenvolver seu pensamento crítico por intermédio de diversas práticas, principalmente da 
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leitura. Mas, antes de falar de meio social, é preciso primeiramente falar sobre cidadania.  

Segundo Lima, 2012, p. 6: 

O conceito de cidadania está intrinsecamente ligado aos direitos e deveres do 

cidadão de intervir na história cultural, social e política da democracia de um país, com 

capacidade para interpretar/compreender, construir uma opinião crítica, argumentar e 

defender essa opinião. Assim sendo, podemos atribuir às habilidades de leituras, a 

condição primeira para inclusão sociocultural na sociedade em que vivemos.    

Santos diz que: 

A reformulação do ensino no Brasil é uma questão em torno da qual, estão centradas 

inúmeras discussões, visando à formação de um cidadão mais crítico, reflexivo e capaz de 

atuar na sociedade em seu favor, considerando os valores éticos, morais e sociais.  

 

Essa necessidade do hábito de ler se dá principalmente pela importância de formar 

um cidadão capaz de agregar valor como um ser pensante que interpreta e emite opiniões 

na sociedade em que se vive, sendo afirmado por Pereira, 2013, p. 3: 

 

A escola é o ambiente no qual a formação do cidadão deve ser contínua. É preciso 

almejar não apenas o êxito do processo de ensino-aprendizagem das questões que 

envolvam conteúdos programáticos, mas também a formação de um leitor crítico que possa 

atuar conscientemente na sociedade na qual está inserido. 

 

A importância de se ter pensamento crítico é algo imensurável na sociedade atual, 

pois, como dito no capítulo anterior, a quantidade de pessoas que carecem da capacidade 

de interpretação é notável, assim como a quantidade de adversidades que surgem por 

conta deste fato.  

Sendo assim, como em muitos casos a escola é a única mediadora entre livro e 

docente, fica a cargo da instituição trabalhar esse processo de desenvolvimento de 

pensamento. E como essa ação começa na escola, é normal que este seja o primeiro meio 

social a ser mudado por meio de uma obra literária. 

Têm-se ciência de que a escola é o ambiente que mais está propício para que o 

jovem tenha contato com o bullying, prática de violência verbal, psicológica e física 

praticada por uma ou mais pessoas contra uma ou mais pessoas. Alunos tornam-se 

introvertidos, tristes e até mesmo depressivos devido às agressões que podem afetar 

completamente seu comportamento no meio social. 
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Segundo Sharp; Smith, (1994 In: Pereira, 1999b, p.20)  

 

O bullying se caracteriza como sendo “uma forma de comportamento agressivo, 

entre pares, usualmente maldosa, deliberada e com freqüência persistente, podendo durar 

semanas, meses ou anos, sendo difícil às vítimas defenderem-se a si próprias”.  

 

Gisi, Filipak e Kerkoski acrescentam: 

 

E, este fato, de dificuldade de defesa, se intensifica quando não existe um adulto 

observando o que gera grande tensão. Esta tensão trás conseqüências que se fazem sentir 

em vários aspectos da vida da criança, na escola e fora dela e na vida adulta em que pode 

se relacionar com depressão. Tais conseqüências, segundo Pereira (1999b), não se limitam 

a vítima, também, afetam o agressor que pode envolver-se na idade adulta em condutas 

anti-sociais ou com a criminalidade. 

 

Como o bullying, o racismo e a homofobia, infelizmente, ainda se fazem freqüentes 

no Brasil, é normal que escolas façam projetos acerca da consciência de que esse tipo de 

prática não é positiva, legal e nem aceitável. E, mais uma vez, livros são a porta de entrada 

quando se quer falar em assuntos deste segmento. A partir desses projetos onde em muitos 

casos se têm rodas de leitura, debates e apresentações, os alunos têm a oportunidade de 

entenderem, através de obras que abordem essas temáticas, que mesmo implicâncias que 

pareçam pequenas podem trazer graves conseqüências.  

Zilberman afirma que: 

 

A leitura também pode se apresentar na condição de um instrumento de 

conscientização, quando diz respeito aos modos como a sociedade, em conjunto, repartida 

em segmentos diferentes ou composta de indivíduos singulares, se relaciona ativamente 

com procuração cultural, isto é com os objetos e atividades em que se depositam as 

manifestações da linguagem (2005, p. 112).  

 

Assim sendo, a capacidade que os livros possuem de fazerem o leitor pensar e 

repensar sobre determinado assunto é, de fato, significativa, principalmente quando se fala 

de jovens que estão no fundamental II, sendo pré adolescentes e adolescentes. A mudança 
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que boas ações podem fazer na vida de indivíduos ainda em sua juventude traz benefícios 

que perduram por muito tempo. 

A necessidade de essa mudança começar na escola se dá pelo fato de que muitos 

estudantes não possuem acesso a obras literárias e nem a diálogos acerca de assuntos 

que vivenciam em suas próprias casas ou em seu ciclo social fora do colégio. Muitos 

sentem-se desamparados e a situação piora consideravelmente se nem sua própria escola 

puder ser uma válvula de escape para um ambiente mais seguro; e a segurança é um direito 

da criança e do adolescente por lei, sendo afirmado por Gisi et AL, (2009, p. 6 e 7). 

 

Estes direitos foram ratificados no dia 20 de novembro de 1959, por aprovação 

unânime, quando a Assembléia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos 

Direitos da Criança estabelecendo que, a criança gozará de proteção especial e ser-lhe-ão 

proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar 

o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em 

9553 condições de liberdade e dignidade. Garante ainda que a criança tenha ampla 

oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação. 

Atribui à sociedade e as autoridades públicas a garantia deste direito (ONU, 1959). No 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 5º, estabelece que nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. Mais adiante, os artigos 15 a 18, estabelecem 

que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, que compreende o brincar, praticar 

esportes e divertir-se. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente. A garantia do cumprimento destes direitos é 

dever de todos, principalmente da escola em velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. (BRASIL, 1990). 

 

Nota-se então que é dever da escola tomar as devidas providências para que aquele 

meio social seja o mais seguro possível para seus discentes, que já vivenciam suas próprias 

experiências e lidam com elas de acordo com o conhecimento que possuem. A partir disso, 

por meio do suporte de projetos que abordem assuntos como o bullying, o racismo e a 

homofobia, o jovem tem a oportunidade de expandir seu campo de visão e adquirir 

aprendizado que o fará evoluir como cidadão.                           
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A mudança no meio social se dá a partir do momento que o assunto abordado em 

determinado livro faz um indivíduo repensar sua postura no meio em que mais convive – 

neste caso, o escolar- e mudar seu comportamento de forma que melhore também seu 

desempenho sem atravancar a vida de colegas por meio de implicâncias. Possuir a 

capacidade de interpretar uma situação é também lidar com o fato de que em algum 

momento ele mesmo precisará se auto criticar em busca de uma melhora pessoal, a fim de 

que possa expandir sua nova forma de pensar para além dele e da escola.    
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3. A RELAÇÃO ENTRE IDENTIFICAÇÃO COM UMA OBRA LITERÁRIA E AUTO-

ESTIMA. 

 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil possui a maior taxa de 

depressão e ansiedade entre todos os países da América Latina. Ambas são conhecidas 

como as doenças do século, por atingir cerca de 4,4% da população mundial. Elas são 

capazes de alcançarem a qualquer indivíduo, independente de sua qualidade de vida. 

Pessoas, às vezes, possuem a doença e não têm ciência disso e essas enfermidades 

podem afetar diversas áreas, tanto o físico quanto o emocional, estando vinculada 

diretamente à auto-estima. Vale ressaltar que a auto-estima não está somente ligada à 

beleza, mas também à sensação de sentir-se capaz de fazer algo relacionado a diversos 

assuntos, como conseguir ir ao trabalho, ir à escola ou se sentir seguro para fazer uma 

prova, por exemplo.   

No meio social escolar, isto não é diferente. Infelizmente, o suicídio principalmente 

entre os jovens não é mais um caso isolado e muitas vezes tal ação se dá seguida de crises 

severas de depressão e ansiedade. Segundo Cavalcanti (2003): 

 

A autoestima e a aprendizagem se relacionam de maneira direta uma vez 

que as dificuldades do aprender podem provocar uma baixa na autoestima e os 

problemas de baixa valorização pessoal culminam para desajustes e dificuldades 

de aprendizagem. 

 

 Um dos pontos importantes dessas doenças também é a capacidade que elas 

possuem de fazer uma pessoa sentir-se sozinha e incapaz de aceitar ajuda, acolhimento 

ou amor de seus entes queridos. (Birmaher et al., 1996) deixa claro que “A depressão, 

embora freqüentemente não reconhecida, é comum nessa faixa etária. Habitualmente, é 

debilitante e crônica no seu curso, com efeitos adversos em longo prazo, especialmente 

senão for tratada.”  

Sabe-se que a mente de jovens começa a ser formada em sua pré-adolescência e 

adolescência, geralmente quando estão no fundamental II, ou seja, é neste momento que 

eles começam a entender-se como cidadãos que podem fazer a diferença em sua 

sociedade. Com todas as adversidades, a pressão para se saírem bem em todas as 

matérias na escola, o emocional acerca de quem são enquanto pessoas, o fato de muitos 

sofrerem bullying, serem alvos de racismo ou vítimas de homofobia; todos esses fatores 
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podem ser cruciais para desenvolver o quadro de depressão e ansiedade, sendo afirmado 

por Rannã (2001) “se os conflitos próprios dessa fase forem mal conduzidos, podem 

contribuir para o surgimento de transtornos do humor e, em particular, da depressão”. 

          Os jovens têm a necessidade de sentirem-se compreendidos porque, em 

muitos casos, com todas as mudanças da pré-adolescência e adolescência, é difícil que 

eles mesmos se compreendam. Desta forma, se eles têm a oportunidade de estar com um 

livro que os faça se identificarem, aprenderem e sentirem-se acolhidos, o processo torna-

se muito mais fácil.  

Existem algumas escolas que oferecem apoio psicológico a seus discentes, visando 

uma melhora em seu emocional a fim de que essa melhora influencie também o seu 

rendimento escolar, pois um indivíduo em crise, mesmo que involuntariamente, não tem a 

capacidade de se dedicar aos seus afazeres da mesma forma que antes. 

 

A autoestima afeta o aprendizado. As pesquisas sobre a autoimagem e o 
desempenho escolar mostram a forte relação entre a autoestima e a capacidade de 
aprender. A elevada autoestima estimula a aprendizagem. O aluno que goza de 
elevada autoestima aprende com mais alegria e facilidade. Enfrenta as novas 
tarefas de aprendizagem com confiança e entusiasmo. Seu desempenho tende a 
ser um sucesso, pois a reflexão e o sentimento precedem a ação, demonstrando 
“firmeza” e expectativas positivas, diferente de um que se sente incompetente, 
fracassado (BEAN et al., 1995 apud SOUZA, 2002, p. 19). 

 

De acordo com Schunk (1990), 

 

Os alunos que se sentem seguros das suas capacidades de aprendizagem e 
possuem um sentimento geral de competência, exibem comportamentos de 
interesse e motivação para as tarefas escolares. Este comportamento permite-lhes 
obter um bom desempenho académico, facto que contribui para validar o seu 
sentimento pessoal de competência acadêmica e manter valores elevados de auto-
estima. 
 

Entre esse misto de sensações que é a adolescência, existe a necessidade que o 

jovem possui de sentir-se compreendido. Um indivíduo que sente dúvidas ou solidão acerca 

de quem ele é, talvez até mesmo medo, procura uma chance de se sentir acolhido e, muitas 

vezes, esse acolhimento não surge de sua família pelo fato de que muitas famílias no Brasil 

atualmente ainda são falhas quando se trata de diálogo. E o diálogo, na pré-adolescência 

e adolescência é algo extremamente precioso.  



26 
 

A partir do momento em que ele tem a chance de adquirir essa sensação em sala de 

aula, por meio de livros que abordem temáticas as quais ele está vivenciando, como dúvidas 

acerca de sua sexualidade, tristeza devido ao bullying ou indignação causada pelo racismo, 

a chance de sua auto-estima aumentar é maior. A sensação de conforto ao ver que pessoas 

colocaram em palavras sentimentos que ele reprime pode ser de grande alívio. A 

oportunidade de entender-se tão valorizado quanto qualquer outro indivíduo é 

extremamente importante para evitar a sensação de inferioridade, que afeta seriamente a 

vida de um cidadão. 

Buscar esse acolhimento para com o jovem é um dever da escola, segundo Jesus 

(2013, p. 20): 

 

A escola deve propiciar melhores condições de aprendizagem, selecionando 
atividades e posturas necessárias, que promovam o resgate da auto-estima do 
aluno. O aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento 
intelectual. Ele pode acelerar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento, e determinar 
sobre que conteúdos a atividade intelectual se concentrará e, na teoria de Piaget, o 
desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois componentes: um 
cognitivo e outro afetivo que, desenvolvem-se paralelamente. Afeto inclui 
sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções em geral. 
 

Junto com as temáticas citadas antes neste presente trabalho, sabe-se 

também que o feminismo é uma delas. Um assunto muito falado atualmente, 

acompanhado da palavra “empoderamento”, a qual visa dar voz, liberdade e 

garantir direitos a todas as mulheres. O significado de feminismo é um movimento 

que luta pela igualdade entre homens e mulheres, de forma que ambos tenham os 

mesmos direitos e oportunidades na sociedade. Este é um tema também muito 

falado nas escolas, principalmente no fundamental II e ensino médio.  

Por meio disso, muitas autoras estão escrevendo mais acerca da resistência 

que é ser mulher, de forma que muitas mulheres estão tomando voz através de 

obras literárias com as quais se identificam; em muitos casos, adolescentes da 

educação básica. Mesmo quando o feminismo não é tratado de forma direta, muitas 

vezes a personagem de um livro é feminista e isso causa a identificação. 

A escritora como Rupi Kaur, por exemplo – uma poetisa feminista 

contemporânea-, autora dos livros “Outros jeitos de Usar a Boca” e “O que o Sol 

faz com as Flores” (títulos brasileiros) escreve de forma bastante delicada acerca 

de sua vivência e a de outras mulheres, como casos de preconceito devido à sua 

nacionalidade, agressão e abuso sexual. Seus livros estiveram em alta nas mídias 
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sociais e também em ambiente escolar, onde discentes conversaram sobre os 

poemas. Garcia, Prandi, Lozano e Sousa afirmam (2017, p. 2). 

 

Sua obra poética não se faz somente enquanto uma homenagem, mas se 

posta, a partir da força e da crueza de suas palavras, a levantar reflexões acerca da 

posição da mulher no contemporâneo, uma mulher que é, muitas vezes, vítima de 

assédios, violências, repressão. 

 

 A ressalva de que estes são livros para o público juvenil e adulto é importante, 

levando em conta que os assuntos – ou problemas - tratados nos livros são os mesmos 

que os jovens conversam entre amigos e muitas vezes vivenciam, mas sentem-se inibidos 

de dialogarem; neste caso, mais uma vez, livros são a porta de entrada para uma conversa 

que pode ser, acima de tudo, esclarecedora. São, em sua maioria, textos pequenos, às 

vezes somente um trecho, que em muitos casos causa grande identificação da parte de 

muitas leitoras. Vide exemplo: 

 

Toda vez que você 

diz para sua filha 

que grita com ela 

por amor 

você a ensina a confundir 

raiva com carinho 

o que parece uma boa idéia 

até que ela cresce 

confiando em homens violentos 

porque eles são tão parecidos 

com você 

               - aos pais que têm filhas 

 

A necessidade de identificação com o que se lê é importante para que se tenha o 

mínimo de interesse da parte do leitor, a fim de que ele não comece uma obra literária e 

pare pela metade ou ainda no começo, como é o caso de muitos cidadãos brasileiros. A 

partir disso, surge a possibilidade de conversar com pessoas próximas sobre o que é lido, 

tornando uma pauta assuntos que ainda hoje são considerados tabus e que precisam de 
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fato serem conversados. Obras literárias possuem a capacidade de fazer o leitor raciocinar 

de forma que ele expanda sua visão de mundo para nunca regredir e voltar ao que era 

antes.  

Diálogos que os livros permitem começar são de grande ajuda quando se busca uma 

forma de esclarecer como alguém está se sentindo, pelo que está passando ou algo que 

vivenciou. Nas escolas, isso afeta diretamente o rendimento escolar, de forma que se o 

aluno sentir-se mais seguro acerca de quem ele é seu desempenho terá melhoras 

significativas e, mais que isso, pode ajudá-lo a não desenvolver um quadro de ansiedade e 

depressão ou a fazê-lo ter vontade de pedir por ajuda para livrá-lo de doenças tão comuns 

entre os cidadãos atualmente.  
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      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se, então, a importância da leitura que aborda a diversidade como recurso 

para a evolução, por meio do reconhecimento de livros como sendo portas de entrada para 

a expansão de visão de mundo; e quão importante é essa oportunidade para o jovem da 

educação básica que está começando a entender-se como um cidadão que agrega valores 

em sua sociedade. 

A relevância deste tema está na necessidade do diálogo nas escolas sobre temáticas 

que não recebem devida visibilidade, como a homossexualidade, o racismo e o bullying; 

tendo em vista que grande parte dos alunos encaixa-se nestas categorias e precisam sentir-

se seguros no ambiente escolar para tratar de assuntos significativos em sua vivência. Mais 

ainda, é importante o exercício da empatia entre os colegas de classe e a capacidade de 

ouvir o outro. Este trabalho pode influenciar o meio acadêmico de forma que docentes 

procurem entender com mais afinco o dia a dia de seus alunos e que seu bem estar está 

diretamente relacionado com seu rendimento escolar. Socialmente, são grandes as 

chances de o discente expandir seu aprendizado e trabalhar o respeito acerca da 

diversidade de indivíduos para além da escola. Já pessoalmente, este tema é de extrema 

delicadeza, pois vejo no dia a dia como é difícil a vivência para o que atualmente é 

considerado “minoria” e como algo tão simples como ler e conversar pode trazer mudanças 

consideráveis. Toda a pesquisa para este tema acabou por fez enxergar quão carentes são 

alguns alunos do fundamental II no quesito de compreensão e o tamanho da indelicadeza 

como lidam com uma fase repleta de dúvidas, de forma que daqui em diante faz-se 

necessário ver com olhos muito mais atentos os alunos e dedicar mais aulas à temáticas 

que não são tão conversadas, mas precisam ser.     

   Foi esclarecida a discussão de que livros podem de fato mudar um meio social - 

começando pelo ambiente escolar – através de projetos, rodas de leitura e até mesmo 

debates. Deixa-se claro também a importância do diálogo entre docentes e discentes e 

como o livro pode auxiliar uma nova etapa na vida do pré-adolescente ou adolescente que 

tem dúvida acerca de si mesmo e de temáticas como a homossexualidade, a questão racial 

ou o bullying. 

Pondera-se o jovem que se identifica com as obras literárias que lê e como isso afeta 

diretamente sua auto-estima e, conseqüentemente, seu rendimento escolar. De que 

maneira, por intermédio de livros, um indivíduo pode sentir-se compreendido em meio a 
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uma fase tão cheia de incertezas e, por último, como essa compreensão pode afetá-lo de 

maneira positiva. 

O resultado desta pesquisa mostra, por meio da literatura que aborda a diversidade, 

a necessidade de atenção não somente para as matérias requisitadas nas grades 

escolares, mas também para os alunos, enquanto indivíduos – e a questão de como sua 

vida pessoal pode interferir no seu rendimento escolar -, tendo que lidar com a pressão de 

tirar boas notas e a preocupação com seus futuros, sendo essa uma questão deixada clara 

conforme os objetivos propostos. 

Para uma futura evolução de pesquisa, seria consideravelmente interessante 

aprofundar o trabalho agora partindo do ponto de vista dos autores que escrevem acerca 

da diversidade para pré-adolescentes e adolescentes que estão na educação básica, a 

delicadeza com a qual se precisa tratar assuntos como esses e o acolhimento que suas 

obras podem trazer para os leitores.       
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