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RESUMO: Neste trabalho objetivamos em linhas gerais refletir sobre a interação texto-leitor 

provida do contexto imaginário do conto “Viagem ao céu” de Monteiro Lobato. A partir de 

histórias contadas pela avó Dona Benta, as crianças que habitam o sítio do pica-pau-amarelo 

propõem uma viagem ao céu, por todo o sistema solar, conhecendo de perto tudo o que tinha 

sido contado. Ao chegarem de volta no sítio, os "viajantes" debruçam todos os conhecimentos 

que adquiriram nesta inesquecível viagem. Para sistematizar o aparato metodológico, fizemos 

uma análise do texto, apontando os aspectos pertinentes à imaginação. Também realizamos 

uma análise sobre o perfil do autor, tendo em vista que o autor utiliza-se de seu estilo próprio 

de produzir em todas as suas obras. Visto que toda criança tem a capacidade de inventar, 

interagir, e contextualizar situações fora da realidade, é viável destacar que estes 

acontecimentos derivam da imaginação, e essa imaginação tem papel importante no despertar 

da criança pela leitura literária. Ao finalizar as análises, foi possível constatar que conto 

Viagem ao céu, como todas as obras de Monteiro Lobato aborda uma história rica em 

aventuras, perigos e diversão, e essa serve como ponto de partida para a criança que se depara 

com a história, tenha a curiosidade de lê-la até o fim, sendo levado a imaginar como aquela 

história poderia se concretizar no mundo real em que o leitor se situa. A nossa reflexão possui 

base teórica em autores que atuam nas perspectivas da literatura, interação e literatura infanto-

juvenil, que são eles, Kefalás (2012), Pinheiro (2011), Iser (1979), Barbosa (1996), dentre 

outros. 
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RESUMEN: En este trabajo nos propusimos reflexionar ampliamente sobre la interacción 

texto-lector proporcionamos el contexto imaginario de la historia "Journey to Heaven" 

Monteiro Lobato. Desde historias contadas por su abuela Doña Benta, los niños que habitan 

en el lugar de pájaro carpintero amarillo proponen un viaje al cielo, en todo el sistema solar, 
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consiguiendo tan cerca de todo lo que había contado. Cuando llegaron de vuelta en el lugar, 

"los viajeros" encorvan todos los conocimientos que han adquirido en este viaje inolvidable. 

Sistematizar aparato metodológico, hicimos un análisis del texto, señalando los aspectos 

pertinentes a la imaginación. También realizamos un análisis sobre el perfil del autor, 

teniendo en cuenta que el autor utiliza es la de producir su propio estilo en todas sus obras. 

Debido a que cada niño tiene la capacidad de inventar, interactuar y contextualizar situaciones 

fuera de la realidad, es posible destacar que estos eventos se derivan de la imaginación, y que 

la imaginación juega un papel importante en el despertar al niño para la lectura literaria. Al 

final de los análisis, se encontró que cuento Viaje al cielo, como todas las obras de Monteiro 

Lobato aborda una historia rica en aventuras, peligros y diversión, y esto sirve como punto de 

partida para el niño que se topa con la historia, tiene curiosidad de leerlo hasta el final, se 

llevó a imaginar cómo la historia podría tener lugar en el mundo real, donde se encuentra el 

lector. Nuestro pensamiento tiene bases teóricas de autores que trabajan desde la perspectiva 

de la literatura, la interacción y la literatura infantil, ¿qué son, Kefalas (2012), Pino (2011), 

Iser (1979), Barbosa (1996), entre otros.  

 

Palabras clave: Interacción. Carácter. Reader 

 

Considerações Iniciais 

 

 Este trabalho objetiva em linhas gerais refletir sobre como a literatura infanto-juvenil 

tem o poder de atrair o público infantil para a leitura dos contos voltados a ela. Diante disso, 

denominou-se a obra “Viagem ao céu” de Monteiro Lobato, a qual aborda uma das hipóteses 

da questão supracitada, sendo a imaginação que ocasiona a interação 

 Visto que toda criança tem a capacidade de inventar, interagir e contextualizar 

situações fora da realidade. Vê-se que estes acontecimentos derivam da imaginação, e essa 

imaginação tem papel importante no despertar da criança pela leitura literária, levando o leitor 

à ter experiências jamais tidas deparando-se com a leitura literária. 

 O conto Viagem ao céu, como todas as obras de Monteiro Lobato aborda uma história 

rica em aventuras, perigos e diversão, e essa serve como ponto de partida para a criança que 

se depara com a história, tenha a curiosidade de lê-la até o fim, sendo levado a imaginar como 

aquela história poderia se concretizar no mundo real em que o leitor se situa. 

 Neste conto, Lobato aborda uma questão que mesmo sem a leitura, mexe 

significativamente com a mente do indivíduo, assim sendo, desvendar tudo o que acontece no 

nosso sistema solar, conhecer a lua, ver as estrelas de perto, e até mesmo, conhecer o santo 

que habita na lua há milhões de anos. 

A interação possui parte significativa na leitura, seja ela voltada para a literatura ou 

não. Todo leitor chega a imaginar como seria a realidade abordada na história, e o que ele 

faria se estivesse no papel do personagem o qual a mesma trata. 



Para sistematizar o aparato metodológico, fizemos uma análise do texto, apontando os 

aspectos pertinentes à imaginação. Também realizamos uma análise sobre o perfil do autor, 

tendo em vista que o autor utiliza-se de seu estilo próprio de produzir em todas as suas obras. 

 Com isso, objetivamos tratar de como esse contexto imaginário interfere na interação 

que acontece a partir da leitura, onde o leitor literário se envolve a tal ponto na história, que 

acaba interagindo com os personagens que nela se encontram. 

 Como base teórica, este trabalho ancora-se em autores que atuam nas perspectivas de 

literatura infanto-juvenil, interação, literatura e biografia de Monteiro Lobato, que são eles, 

Kefalás (2012), Pinheiro (2011), Iser (1979), Barbosa (1996), Abramovich (2006), Bettllheim 

(1980), Ferreira (1975), e Postic (1993). 

 

1. O texto literário e o Leitor 

 

 O texto literário é uma produção textual estabelecida segundo as normas da literatura, 

caracterizado por ter uma linguagem especifica utilizada para causar emoções no leitor 

literário.   

O texto literário propõe ao leitor, uma experiência de leitura que parte da diversão, 

passa pelo romance, o drama, tendo sempre o intuito de contribuir para a formação do leitor 

que determina a obra que quer debruçar.  

A leitura literária constitui-se por vários tipos de gêneros textuais, seja com os contos, 

as fábulas, as lendas e etc. Sempre tendo como característica principal, o enfoque na emoção 

sentida por cada leitor. Para Freire (2010, p.192). 

 

Um dos aspectos importantes dos saberes que atravessam a literatura é que 

esta estimula a curiosidade dos leitores, responde à necessidade que todos 

temos de imaginação, devaneio, sonho, de ouvir histórias, de compartilhar 

com os outros, enfim, um patrimônio cultural comum. 

 

A leitura em si, já serve como um ponto de partida para encantamentos, situações 

problemas e dentre outras reações. Para Pinheiro (2011, p.21) “O prazer que uma leitura nos 

possibilita pode ser um ponto de partida. O que há ali me encanta? Por que me emociono com 

a descrição que o narrador realiza deste ou daquele personagem?” 

 O leitor como um todo, é o principal foco de produção do texto literário, ou seja, todo 

e qualquer texto literário antes de produzido, é pensado especificamente para causar reações 

no leitor que irá posteriormente apreciar a obra literária. 



 O gostar pela literatura advém da apreciação dos leitores para com as obras literárias. 

Diante dos vários gêneros textuais e gramaticais, os textos voltados à literatura possuem suas 

características que fundamentam as concepções de leitores variados sobre diversos temas que 

sustentam a realidade. 

  

2. A importância do contexto imaginário na literatura infanto-juvenil 

 

 A formação do leitor literário é criada a partir de uma trajetória, na qual o indivíduo 

passará por todas as etapas para a construção de um “gostar” pela leitura literária. Desde 

criança, o indivíduo leitor é norteado de obras literárias, as quais o instigam e os faz ter gosto 

pela leitura, sabe-se que o ponto de partida desta formação é a literatura infanto-juvenil, que 

irá contrair as crianças para uma leitura voltada para a imaginação, e é esta imaginação que irá 

rodear esse indivíduo, até o mesmo agradar-se por outras obras literárias não sendo 

caracterizada como obra infanto-juvenil. 

É fato que o despertar da leitura pela criança, parte do princípio das histórias infantis, 

contos de fadas e etc. Para instigar essa criança, o conto deverá abranger um contexto 

imaginário que irá despertar a curiosidade de concluir a leitura, este contexto deve construir a 

história de uma maneira na qual explore a imaginação do começo ao fim.  

 

Imaginar não é só pensar, não significa apenas relacionar fatos, e analisar 

situações, tirando-lhe significados. Imaginar é penetrar, explorar fatos dos 

quais se retira uma visão. Esta só poderá ser comunicada ao outro através de 

símbolos, que provocam harmônicos e estabelecem a comunhão. O símbolo 

age como mediador para revelar ocultando, ocultar revelando, e ao mesmo 

tempo incitar à participação que, embora com impedimentos e obstáculos, 

fica favorecida. (POSTIC, 1993 p.19) 

 

A imaginação é tão individual como o pensamento. Nunca imaginamos a mesma coisa 

que o outro, é diante disso que entramos nos conceitos de concepção, visto que a concepção 

tem uma parcela de imaginação para se formar. 

Para Ferreira (1975, p. 918) “Imaginar é construir ou conceber na imaginação; 

fantasiar, idear, inventar; é o ilusório; o fantástico. Imaginação: é a faculdade que tem o 

espírito de representar imagens. Imaginário: é o que só existe na imaginação”.  

A imaginação faz com que a criança tenha contato com os personagens que fazem 

parte do conto em que está sendo lido. A partir do enredo dessa história, a imaginação pode 

ser caracterizada por risos, movimentos de tensão, tristeza no decorrer da leitura e etc. 



 É presente nas obras de Monteiro Lobato, o contexto imaginário aqui abordado, pelo 

trabalho com fábulas, contos e etc,  o autor consegue atrair a atenção do leitor a ponto de que 

o mesmo não descanse senão ao término da leitura, leitura que objetiva a participação de seres 

que não têm vida no mundo real, e tendo poder de falar andar e interagir com os seres 

humanos no decorrer da história. 

 O que realmente acontece nesse meio, é a interação dos personagens da história com o 

leitor, no caso a criança. De uma maneira ou outra, o leitor irá interagir com os personagens, 

de modo que a criança tem uma capacidade incrível de imaginação, o que torna mais fácil a 

interação com o texto literário. 

 

3. Como acontece a interação de leitor com personagem? 

 

Segundo Bettelheim (1980), “a fantasia facilita a compreensão das crianças, pois se 

aproximam mais da maneira como vêem o mundo, já que ainda são incapazes de compreender 

respostas realistas”. 

Como sabemos, a grande maioria dos leitores da literatura infanto-juvenil, onde se 

enquadra o conto aqui abordado são crianças na fase de aprender a leitura. E como afirma 

Amorim (2011), “A leitura é um ato de escolha diletante seja uma escolha motivada pelas 

razões pedagógicas e acadêmicas que fazem parte da atividade do estudo, do ensino e da 

pesquisa”. 

 Percebe-se que o contexto presente na literatura infantil, é o mesmo que conquista a 

atenção da criança, que é levada a esta primeira etapa de uma formação literária. Para Kefalás 

(2012), “Quando um texto literário em algum momento estremece o leitor, acontece algo mais 

do que conhecer o que se leu”. 

 O termo “estremece”, representa a interação, a emoção e dentre outras reação que o 

leitor acaba se prestando diante da leitura literária. 

 Diante disso, através do enredo em que a história de enquadra, e os desenhos que 

representam o que está sendo contado é que se inicia o processo de interação. 

 

É através de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros 

tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica... 

É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, 

etc. sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara 

de aula. (ABRAMOVICH 2006,p.19) 

 



 Os contos infantis despertam na criança, o desejo de conhecer terras distantes, lugares 

que só existem na ficção, animais que falam, ou até mesmo, bonecas com vida própria. Como 

afirma Barbosa (996, p. 85) “Em todos e em cada um deles, ficção – personagens e ações -, 

informações e reflexões didáticas se entremisturam”. E Iser (1979), “o valor de um texto 

ficcional está vinculado, entre outros fatores, à maneira como o escritor preenche e conecta 

entre si os vazios. 

 Com isso, percebe-se que a interação não é um fator artificial que se concretiza em um 

contexto planejado, e sim, uma ocorrência natural na qual apenas o leitor entende o que está 

sendo lido, compreendendo e interagindo com os personagens que norteiam a história. 

 

4. Análises 

4.1 A análise: Viagem ao céu 

 

 Na obra viagem ao céu, Monteiro Lobato enfatiza do início ao fim, a imaginação, 

utilizando os personagens Pedrinho, Narizinho e Emília, como protagonistas do conto citado. 

 Inicia-se com uma história contada pela avó Dona Benta, onde relatava a lenda da 

constelação “Cabeleira de Berenice”. A partir disto, Pedrinho, o neto mais velho, começa a 

imaginar como seria uma viagem pelo espaço, passeando pelos planetas, a lua, as estrelas e 

etc. 

 Tendo a invenção de Visconde de Sabugosa, o pó de pirlimpimpim em mãos, garoto 

propõe a sua prima Narizinho, a boneca Emília, Visconde de Sabugosa, Burro Falante e o 

rinoceronte Kindim, uma viagem ao céu, todos aceitaram. 

 No dia seguinte, os viajantes acordaram cedo e chamaram Tia Nastácia para dar uma 

volta pelo Sítio, este sendo um pretexto para levá-la com eles, para uma viagem incrível ao 

espaço. 

 Ao embarcarem com o auxílio do pó de pirlimpimpim, em poucos segundos chegam à 

lua, foi onde conheceram São Jorge, viram o Dragão e expuseram-se a perigos e aventuras em 

todo o espaço. Voltando para casa logo em seguinte, trazendo para o sítio, um anjo perdido, 

que voltou para o céu poucos dias depois da volta para a terra. 

 

4.2 A análise: autor 

 



 Visto que no conto Viagem ao céu, a imaginação se inicia a partir do primeiro capítulo 

do livro pensado por Monteiro Lobato. Pode-se ver que o autor tinha como objetivo abordar 

algo fora da realidade dos seres humanos. 

 Como afirma Barbosa (1996, p. 48) 

 

Os contos de Lobato se caracterizam por uma linguagem apurada, rica e 

exata; por uma ironia fina e sábia; por um humor lucidíssimo; pela realidade 

viva dos personagens, dos quais alguns são tipos humanos e sociais criados 

com maestria; pelo realismo naturalista dos ambientes e situações. 

 

 Vê-se que Lobato tem um padrão próprio para o desenvolvimento de seus contos, 

pode-se ver que em Viagem ao céu não é diferente. Pois a partir da leitura, é visível a 

presença do contexto imaginário do começo ao fim, tendo neste contexto, a presença de todos 

os personagens que se fazem presentes na história. 

 Além disso, Lobato utiliza este conto, como complemento da sua mais completa obra 

“Sítio do pica-pau Amarelo”, onde todos os personagens que estão presentes no conto, já são 

de conhecimento de todos os leitores que já apreciaram o Sítio do pica-pau amarelo, seja com 

os livros, ou em versão televisiva. 

         

Considerações finais 

 

 Ao analisarmos o que foi exposto no decorrer deste artigo, percebe-se que a literatura 

infanto-juvenil possui um papel importante na vida do leitor literário, não só por ter um 

enredo interessante ou humorístico, mas, também, por causar reações diferentes em cada leitor 

que apreciam as obras a ela interligadas, ser alvo principal da imaginação, ocasionando todo 

um contexto e dentre outros. 

 Como tratamos de uma obra Lobatiana, já sabíamos que iríamos nos deparar com uma 

história de linguagem direta, em que o autor de uma maneira exata consegue atrair os leitores 

para suas obras, fazendo com que os contos do Sítio do pica-pau amarelo sejam apreciados até 

hoje, passando por diversas gerações a partir de quando Lobato os criou, sendo utilizados no 

ensino-aprendizagem na educação infantil, já que se trata de um dos primeiros contatos da 

criança com os livros, assim, despertando na mesma a vontade constante de encantar-se com a 

riqueza que tem a literatura. 



 Quando tratamos da interação, pode-se ver que o conto Viagem ao céu propõe ao 

leitor uma verdadeira “viagem” pelo mundo da leitura, e que esta interação tem haver com o 

contexto imaginário no qual a história se enquadra. 

 Diante disso, vale ressaltar que o contexto imaginário também influencia na formação 

do senso crítico do leitor, e quando tratando de crianças, vê-se que este é o público alvo 

necessário para essa formação, visto que nas obras Lobatianas, não só acontece a interação, 

mas que a aquisição de conhecimento é constante pela grande contribuição que Lobato dava 

aos acontecimentos históricos e geográficos em que naquela época se passava.  

 Percebe-se que o conto Viagem ao céu, como todos os outros que fazem parte do 

acervo de obras de Monteiro Lobato, é uma ponte de interação entre leitor e personagem, que 

com o seu contexto imaginário proporciona do pequeno ao grande leitor o maravilhoso gosto 

pela leitura, sendo a primeira etapa para uma brilhante formação do leitor literário, estando 

apto para novas descobertas, e aquisição de novos conhecimentos que o texto literário dispõe 

ao indivíduo. 
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