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Resumo: a literatura infantojuvenil amazonense tem surgido no mercado editorial local 

desde 2001 com um número significativo de publicações. Isso não significa dizer que 

antes desse período não existisse literatura infantojuvenil no Amazonas. Pelo contrário, 

ela existia, contudo de forma muito tímida. Em 2001, porém, a partir da publicação da 

saga Aventuras do Zézé na floresta amazônica, do escritor amazonense Elson Farias, 

outros escritores também se lançaram a escrever para esse público específico como 

Thiago de Melo, Leyla Leon, Adriana Barbosa, Creuza Barbosa, os indígenas Jaime 

Diakaka, Roni Wasiri Guará, Yaguarê Yamã e tantos outros escritores. O que se tem 

percebido, contudo, é que apesar da vasta publicação, a literatura infantojuvenil 

amazonense ainda se encontra desconhecida pelo público leitor local. Esta problemática, 

por sinal é perceptível nos encontros de professores da Educação Básica e até mesmo 

entre os acadêmicos de Letras que pouco conhecem da produção literária infantojuvenil 

no Amazonas. Partindo desse contexto, sentiu-se, pois a necessidade de se fazer neste 

projeto de extensão a fim de promover em duas escolas públicas de Parintins, a leitura da 

literatura infantojuvenil, por meio de práticas de leituras e das análises desta literatura 

trazidas no site www.lendoamazonia.com.br. O presente projeto de pesquisa procura aliar 

o ensina a extensão visto que para analisar as obras selecionadas, os alunos bolsistas 

precisarão de suporte teórico e metodológico adquiridos nas aulas de teoria da literatura 

I e II. Nesse sentido, faz-se necessário que eles tenham como aporte teórico, estudiosos 

que possam lhe assegurar conhecimentos significativos sobre literatura a fim de que estes 

possam se apropriar desses estudos e aplica-los nas análises de obras literárias. O projeto 

tem contribuído para o fomento da leitura da literatura infantojuvenil amazonense bem 

como a divulgação desta por meio do site www.lendoamazonia.com.br. 
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Considerações iniciais 



 

 

O Brasil por seu uma país de muitas culturas, podemos dizer que também seja um 

país de múltiplas literaturas, onde em cada região essa literatura representa o modo de 

vida de quem habita um determinado lugar. Entre as muitas literaturas está a 

infantojuvenil, uma literatura que representa as fases da formação do indivíduo, e tem um 

valor significativo na formação do leitor iniciante.  Sendo um rico meio de conhecimento 

que por traz de cada narrativa tem-se um conjunto de ideias, um fundo pedagógico que 

transmite valores que podem ajudar o leitor na compreensão de si mesmo e na realidade 

a sua volta.            

 A literatura infantojuvenil amazonense traz as muitas representações do 

imaginário local. É também nesta literatura que os mitos, as lendas e os costumes do povo 

amazônico são representados por narrativas fabulosas, que transmitem ideários sobre o 

espaço amazônico e de quem nele vive.  Partindo da importância que é esta literatura, o 

projeto de extensão intitulado Presença da literatura infantojuvenil amazonense nas 

escolas e no espaço virtual atuou em duas escolas públicas de Parintins, a partir da 

necessidade de haver o contato com esta literatura por parte dos jovens.   

 Desta forma foram feitas oficinas de leitura e interpretação de textos da literatura 

infantojuvenil amazonense, para que assim os alunos destas escolas apreendessem o valor 

que tem essa literatura produzida por seus conterrâneos.     

 Neste trabalho apresentaremos os resultados do projeto de extensão ora citado, e 

como instrumento metodológico contaremos com estudiosos da literatura infantojuvenil 

para nos auxiliar na concretização da pesquisa. Espera-se com esse estudo a divulgação 

da literatura Infantojuvenil amazonense, para que os leitores tenham conhecimento de 

uma literatura onde o imaginário traz as características de uma região exuberante em 

mitos e lendas 

                    

A literatura infantojuvenil produzida no Amazonas 

A literatura infantojuvenil do Amazonas configura-se como uma produção 

emergente que ainda busca autenticar-se culturalmente e nacionalmente. É somente a 



 

 

partir da década de 2000 que se começa a produzir em massa títulos voltados para o 

público infantojuvenil.        

 A literatura infantojuvenil é tão rica e significativa quanto a literatura destinada 

ao público adulto. Como qualquer obra literária esta literatura é também conhecimento, 

pois traz em seu conteúdo ideologias, representações culturais e o contexto histórico de 

um lugar. Além de ser uma literatura que permite aos leitores o conhecimento de outros 

tempos e de outras culturas. A estudiosa Lígia Cadermatori (2010) afirma que a literatura 

infantil precisa trazer novo conceitos que provoquem uma subversão do já estabelecido, 

sedo uma literatura que se configura não só como instrumento de formação conceitual, 

oferecendo ao seus leitores elementos que podem neutralizar a manipulação do sujeito 

pela sociedade, e a literatura infantojuvenil amazonense se propõe a realizar esse objetivo, 

a partir das múltiplas abordagens de temas que se destacam nesta literatura. 

 Esta literatura tem ainda um caráter pedagógico ao transmitir em suas entrelinhas 

valores importantes na formação do indivíduo, já que é inegável o vínculo estabelecido 

entre literatura infantojuvenil e educação. Ainda há outro aspecto fundamental, a carga 

plurissignificativa desta literatura em seu caráter interdisciplinar, uma vez que ela dialoga 

com diferentes áreas do conhecimento como história, geografia, sociologia, entre outras 

ciências.            

 Em todo seu contexto, inscreve-se a literatura infantojuvenil, pois é 

plurissignificativa, uma vez que permite múltiplos significados, múltiplas leituras e, 

principalmente, é uma literatura rica que traz no seu corpus a história, o modo de ver, de 

pensar e as crenças do homem da floresta. É uma literatura em que o imaginário traz à 

tona as especificidades, a riqueza, as representações e significados dos que habitam o 

espaço amazônico. Contudo, embora venha sendo produzida em grande escala desde 

2001, a literatura infantojuvenil amazonense ainda precisa ser conhecida e legitimada nas 

escolas, nas universidades e no espaço virtual.      

 Acreditamos que o contato dos aluno com os livro de literatura infantojuvenil 

amazonense nas escolas durante o projeto possibilitou diversas experiências, pois já 



 

 

mencionamos os importantes elementos que compõem esta literatura. Ainda segundo 

Lígia Cadermatori:     

O livro e a leitura, apresentados à criança nos seus primeiros anos, 

podem apresentar a ela uma sedutora razão para o esforço empreendido 

no processo de alfabetização. O papel da literatura nos primeiros anos 

é fundamental para que se estabeleça uma relação ativa entre falante e 

língua, o que não ocorre sem envolvimento de afeto e emoções. 
(CADEMARTORI, 2010, p.63). 

 

Como já mencionado a literatura infantojuvenil amazonense nos últimos tempos 

vem sendo produzida em grande quantidade revelando assim o talento de inúmeros 

escritores amazonense inclusive escritores indígenas que representam em sua escritas os 

costumes e crenças de seu grupo étnico. Os escritores da literatura infantojuvenil 

amazonense que mais se destacaram nos últimos tempos são: Thiago de Melo, Leyla 

Leon, Adriana Barbosa, Creuza Barbosa, os indígenas Jaime Diakaka, Roni Wasiri Guará, 

Yaguarê Yamã e tantos outros escritores que buscam se consolidar no mercado. 

 Um dos elementos importantes que compõe esta literatura é a presença do 

imaginário. A literatura infantojuvenil amazonense consolida seu imaginário utilizando 

informações típicas dessa região seja tanto na literatura oral como na literatura escrita 

valendo-se dos mitos, lendas e símbolos que representam a Amazônia.  

 O imaginário na literatura infantojuvenil amazonense se faz de grande importância 

nas narrativas, onde se registra a vivência do homem amazônico através da ficção 

utilizando artifícios maravilhosos e fantásticos para representar os costumes, mitos e 

lendas onde homens e seres encantados dividem o mesmo espaço. Além disso, ao se 

registrar essas histórias é uma forma de eternizar essas narrativas para que todas as 

gerações possam ter acesso.        

 Por fim, esta literatura busca a resistência e o fortalecimento da identidade cultural 

regional perante os leitores infantis e juvenis e promover a literatura infantojuvenil é dar 

aos seus receptores o privilégio de ter acesso a uma literatura cujo, o imaginário nos leva 

a conhecer o Amazonas por meio dos mitos, das lendas e crenças do homem amazonida. 



 

 

 

A proposta do projeto de Extensão 

O projeto de extensão intitulado Presença da Literatura Infantojuvenil 

Amazonense nas escolas e no espaço virtual surge a partir da verificação do atual 

panorama desta literatura ora mencionado. Percebeu-se que, apesar de estar sendo 

publicada em grande escala, a literatura infanto-juvenil amazonense se encontra 

praticamente desconhecida pelo público leitor local.  

Nesse sentido, a única maneira da literatura infantojuvenil amazonense continuar 

ganhando notoriedade é através de sua divulgação.  E os lugares propícios e oportunos 

para isto é a escola e o espaço virtual. Precisa-se, que a literatura infanto-juvenil 

amazonense seja conhecida e legitimada, pois é perceptível que até mesmo no meio 

acadêmico, especialmente para os alunos de letras, esta literatura continua desconhecida. 

Partindo deste contexto e com esta preocupação houve a necessidade de realizar 

este projeto de extensão a fim promover a literatura infantojuvenil amazonense nas 

escolas públicas de Parintins e paralelamente, no espaço virtual. O projeto tem como 

objetivo principal divulgar a literatura infanto-juvenil nas escolas públicas de Parintins 

através de práticas de leitura e do site www.lendoamazonia.com e especificamente, fazer 

levantamento bibliográfico de textos teóricos, analisar obras da literatura infanto-juvenil 

amazonense à luz da teoria literária e a alimentação do referido site com análise das 

narrativas. 

O público-alvo são os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de duas 

escolas públicas de Parintins, a saber: a escola municipal “Lila Maia” e a escola estadual 

“Irmã Sá”. 

Para a metodologia do projeto foi estabelecido um conjunto de atividades a serem 

desenvolvidas sistematicamente a fim de atingir os objetivos propostos. Nesse sentido, o 

projeto obedeceu as seguintes etapas: Primeira etapa: leitura e fichamento dos textos 

teóricos; Segunda etapa: apresentação da proposta aos alunos, professores e gestores das 

duas escolas públicas selecionadas; Terceira etapa: leitura e análise das obras 

http://www.lendoamazonia.com/


 

 

selecionadas; Quarta etapa: alimentação do site lendoamazonia.com.br a partir das 

análises literárias, práticas de leitura e divulgação da literatura infanto-juvenil nas escolas 

públicas selecionadas. Quinta etapa: divulgação nas escolas dos resultados atingidos no 

projeto. 

A proposta procurou aliar o ensino à extensão à medida que ao analisar as 

narrativas selecionadas para o projeto fez-se essencial utilizar como aporte teórico 

estudos em torno da Teoria Literária, da Literatura Infantojuvenil, do Imaginário e da 

Estética da recepção a fim de realizar análises coerentes e significativas. 

Para a realização do projeto foram selecionadas obras da literatura infantojuvenil 

amazonense. Entre as mais utilizadas destacam-se: A coleção de dez narrativas Aventuras 

do Zezé na floresta amazônica do autor Elson Farias, Duas histórias da noite de Leyla 

Leong, O beija-flor e gavião de Zemaria Pinto, a narrativa do autor indígena Roni Wasiri 

intitulada Çaiçu-Indé:o primeiro grande amor do mundo e quatro obras do escritor 

também indígena Yaguarê Yamã sendo elas: A origem do beija-flor, Um curumim, uma 

canoa, Contos da floresta e Murau-gawa: mitos, contos e fábulas do povo Maraguá.  

Vale ressaltar que as obras tanto serviram para aplicação das práticas de leitura 

em sala de aula com para a elaboração das análises das narrativas, funcionando como 

guias de leitura disponíveis no site lendoamazonia.com.     

             

A Literatura Infantojuvenil amazonense na escola e no espaço virtual 

A escolha da “escola” e do “espaço virtual” como os espaços para a divulgação 

da literatura infanto-juvenil não se deu de forma aleatória.  É na escola que a criança tem 

a oportunidade de ampliar suas habilidades cognitivas e fazer que as experiências neste 

lugar tornem-se incentivos para experiências futuras.  

A proposta do projeto considera a necessidade de oportunizar, além da divulgação 

da literatura infanto-juvenil, o fomento da leitura desta literatura tão importante na 

formação leitora dos alunos das escolas selecionadas. 



 

 

Para o primeiro momento, ou seja, o da divulgação na escola, a leitura evidencia-

se como um dos aspectos essenciais. Por isto, houve a necessidade de ter em mãos textos 

de teóricos da leitura, a exemplo a obra de Maria Helena Martins O que é leitura (2003) 

ao mostrar os níveis de leitura a serem considerados, evidenciando que este é um processo 

que envolve os sentidos, as emoções e o raciocínio.     

Entender como o ato de ler se configura no espaço escolar é imprescindível para 

o sucesso do trabalho. Deve-se considerar aspectos importantes como o contexto social 

em que este se insere. Neste caso, a literatura estudada nas salas de aula devem ser 

congruentes a realidade do aluno. Daí a importância de usar a literatura infantojuvenil 

amazonense como instrumento metodológico.  

Paralelo à divulgação nas escolas, outro espaço imprescindível é o virtual, pois 

permite que esta difusão se deia de maneira abrangente. A aproximação com as 

tecnologias é recorrente. Um site que permita não só o aluno, mas todos que tem acesso 

a conhecer ainda mais a literatura amazonense, em especial, a infantojuvenil.   

 

 Análise e discussões dos resultados 

A partir da apresentação do projeto para alunos, professores e gestores das escolas 

selecionadas foi dado início as atividades. Na escola estadual “Irmã Sá” as oficinas de 

leitura da literatura infantojuvenil amazonense envolveu as turmas de 8º e 9º ano com 

aproximadamente 130 alunos.  Foram realizadas 8 oficinas de leitura e aplicação de 

questionário ao final das mesmas. 

Na escola municipal “Lila Maia” foram realizadas 6 oficinas de leitura e aplicação 

de questionários nas turmas de 6º e 7º ano. Além das aplicações das oficinas o projeto 

propôs a elaboração de análises das narrativas infantojuvenil amazonense selecionadas 

para o público-alvo e para alimentação do site lendoamazonia.com. 

 As oficinas tinham como objetivo apresentar os alunos narrativas produzidas por 

escritores amazonenses e instigar o hábito por essa literatura que traz à tona as 

características da região amazônica. 



 

 

A aplicação dos questionários serviram para verificar o grau de conhecimento da 

literatura infantojuvenil amazonense por parte dos alunos.    

 Partindo da necessidade da estender o projeto para outras escolas, utilizamos a 

apresentação de um cartaz com informações do site a professores e funcionários de 5 

escolas públicas de Parintins. 

Durante o desenvolvimento do projeto tivemos algumas dificuldades de ordem 

burocrática, pois, a intenção era atingir um número maior de escolas, porém, a alegação 

de estas terem um cronograma pré-definido impossibilitava a realização das oficinas. 

 

Considerações finais 

Apesar das dificuldades encontradas ao longo percurso, a realização do projeto de 

extensão foi satisfatório, pois cumpriu seu papel primordial ao sair do espaço 

universitário e atingir outros públicos. O objetivo de divulgar a literatura infantojuvenil 

amazonense no espaço escolar e virtual foi relevante ao permitir que o público leitor local 

tivesse contato com uma literatura genuinamente amazonida.  

O projeto teve um grande impacto na sociedade parintinense, através da 

divulgação da literatura infantojuvenil amazonense nas escolas, contribuindo assim, com 

o desenvolvimento da competência leitora dos alunos envolvidos no projeto, além de 

fomentar o interesse desses leitores por esta literatura que traz as especificidades de nossa 

região, contudo é praticamente desconhecido pelo público local. Enquanto mediadores 

desta prática e pesquisadores deste ramo, foi possível a partir do projeto enriquecer nossa 

formação acadêmica, bem como perceber a importância da tecnologia como instrumento 

pedagógico para os professores e como meio de divulgar a literatura em questão. 
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