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1. RESUMO 

 Esse trabalho tem como objetivo o estudo a literatura infantil e juvenil e o 

impacto das adaptações no incentivo à leitura. O processo de aprendizagem está 

condicionado a fatores que poderão contribuir de forma positiva ou negativa no 

desemprenho do aluno, pois tratando-se da leitura, há uma necessidade 

interpretativa da expressão escrita que exige um trabalho estratégico do professor 

objetivando despertar o interesse do aluno por meio da escolha de um tema a ser 

abordado e da obra que melhor o representa e que se adeque ao processo de 

desenvolvimento das habilidades de leitura que permita a reflexão sem perder a 

ludicidade nem diminuir a intensidade da obra. A decisão de trabalhar ou não com a 

adaptação pensando nesses fatores é de suma importância e ter uma boa base de 

conhecimento com relação aos principais aspectos que devem estar contidos em 

uma obra adaptada irá fazer a diferença na seleção das mesmas e na forma como 

serão recebidas em sala de aula. Para embasar essa análise serão trabalhadas 

teorias que tratam acerca do panorama da literatura infantil e juvenil em seu 

contexto histórico, como se dá o incentivo de leitura dos clássicos e sua importância 

e a leitura dos clássicos adaptados. 

2. INTRODUÇÃO 

 Para a apresentação de obras canônicas em sala de aula, muitas vezes, o 

professor busca versões adaptadas das mesmas com o intuito de aproximar e gerar 

interesse no leitor iniciante, com a leitura da obra sendo adequada de forma 

pedagógica para esse público infantil e juvenil. Essa adaptação, também chamada 

de versão, é uma releitura da obra original se ajustando às necessidades escolares 

da leitura literária buscando não modificar as ideias fundamentais da obra, porém 

adequando palavras e expressões afim de despertar o interesse do aluno. 

Para Diógenes Buenos Aires de Carvalho o processo de adaptação não é um 

conjunto de regras a serem seguidos e sim uma variável no que se refere aos 

aspectos gerais da narrativa, associação com o período que a mesma foi escrita 

com o atual e a redução das informações. 

A escolha desse tema foi pensando na possível dificuldade por parte dos 

educadores no que se refere ao processo de seleção de livros adaptados, a hipótese 

levantada é a de que o suporte teórico necessário para fazer essa escolha não é 



trabalhado, portanto é possível que livros de baixa qualidade e sem profundidade 

literária estejam sendo sugeridos como leitura aos alunos.  

3. OBJETIVOS 

 Levando em consideração o importante papel do professor no processo de 

incentivo a leitura, os objetivos foram listados afim de verificar como esse trabalho 

de incentivo a leitura através de obras adaptadas é feito atualmente e, caso 

necessário, sugerir processos de melhoria levando em consideração o público alvo 

que são os alunos e leitores do ensino infantil e juvenil 

 Este estudo tem por objetivo analisar materiais que possam preparar os 

profissionais do ensino para a busca pelas melhores práticas no processo de 

letramento literário, levando em consideração a necessidade da utilização da 

adaptação de algumas obras e quais as consequências desse uso para o 

desenvolvimento do aluno.  

4. METODOLOGIA 

 A metodologia escolhida para desenvolvimento do trabalho em questão foi a 

pesquisa bibliográfica, que tem a função de fazer o levantamento do conhecimento 

disponível sobre teorias no intuito de explicar o objeto investigado, ou seja, buscar 

diferentes fontes que permitam o desenvolvimento do trabalho de adaptação literária 

feito em sala de aula. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 No livro O prazer da leitura: Como a adaptação de livros clássicos ajuda a 

formar leitores, de Mario Feijó, a adaptação é definida como uma paráfrase, o autor 

compara a adaptação com a tradução, esclarecendo justamente que, em se tratando 

do público infantil e juvenil, em alguns casos, se faz necessária a reescrita das obras 

com uma linguagem mais adequada, tornando-as assim mais atrativas. Essas 

releituras permitem que as obras sejam significativas em diferentes momentos 

históricos, garantindo assim que as gerações futuras tenham acesso aos clássicos 

de grande valor literário, esse processo é possível graças a tenacidade do autor em 

seu projeto de releitura profunda considerando a diferenciação das questões sociais 

da época em que a obra foi escrita para as atuais, além da preocupação com as 

características que definem expectativas e questionamentos do seu público alvo. 

Partindo desse pressuposto é possível definir que não basta para o adaptador ter o 



gosto pela leitura por si só, é necessário habilidade, conhecimento amplo literário, 

interesse pela história e domínio gramatical que o permita parafrasear sem que o 

texto perca sua cadência. 

 Richard Bamberger, em Como incentivar o hábito da leitura, fala sobre a 

importância da literatura para o indivíduo e a sociedade considerando não somente 

a mesma enquanto instrumento de apoio ao convívio social, mas também enquanto 

valor cultural que transcende o aprendizado em sala de aula, ou seja, os professores 

possuem um papel importante no processo de incentivo a leitura dos alunos, visto 

que, com a leitura, produção e discussão de textos, é possível desenvolver a 

autonomia intelectual do aluno. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Foi constatado que a leitura literária ainda é muito utilizada em sala de aula 

no intuito de desenvolver o aluno nas questões gramaticais, limitando a análise do 

texto através de sentenças e não pelo todo. Quando é feito a verificação de leitura, 

ela tende a se limitar a um interrogatório com respostas explícitas no texto.  

 A leitura ainda é vista como uma imposição dos professores pelos alunos, o 

que impede que o processo seja um ato prazeroso e significativo e anula a 

possibilidade de preocupação com o incentivo a leitura dos clássicos através das 

adaptações, visto que para o trabalho com obras com essas características, é 

necessário que previamente o professor tenha feito à leitura critica das mesmas no 

intuito de identificar se o tema e o conteúdo do livro atendem a necessidade de 

desenvolvimento reflexivo dos alunos, o que nem sempre é feito da forma como 

deveria. 
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