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Resumo: A pesquisa aborda a literatura infantil e as leituras realizadas no ensino 

fundamental I em relação aos gêneros textuais. A medotologia foi de cunho 

bibliográfico e documental. O aprofundamento teórico foi embasado no ensino 

fundamental e legislação pertinente, literatura infantil, gêneros textuais. De acordo 

com o resultado, os gêneros textuais preferidos pelos alunos do segundo ano do 

ensino fundamental da escola pesquisada são: crônicas, poemas, fábulas, contos, 

respectivamente. 
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Abstract: The research deals with children's literature and the readings made in 

elementary education I in relation to the textual genres. Medotology was 

bibliographical and documentary. Theoretical deepening was based on 

fundamental education and pertinent legislation, children's literature, textual 

genres. According to the result, the textual genres preferred by the students of the 

second year of elementary school of the researched school are: chronicles, 

poems, fables, short stories, respectively. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como foco a literatura infantil e as leituras 

realizadas no ensino fundamental I. Com objetivo de conhecer as leituras 

realizadas pelos alunos do ensino fundamental I, de acordo com os livros de 

literatura infantil disponibilizados a este público em escola municipal, com análise 

dos gêneros textuais preferidos. 

O estudo consistiu em pesquisa bibliográfica e análise dos livros mais 

lidos na biblioteca itinerante de uma escola municipal. A pesquisa bibliográfica 

focou nos estudos sobre literatura infantil, a literatura infantil no Brasil, gêneros 

textuais e biblioteca itinerante.  



 

Objetivos 

Objetivo Geral: conhecer as leituras realizadas pelos alunos do ensino 

fundamental I, de acordo com os livros de literatura infantil disponibilizados a este 

público em escola municipal, com análise dos gêneros textuais preferidos. 

Objetivos Específicos:  

• Aprofundar teoricamente os conhecimentos sobre ensino 

fundamental, literatura infantil, literatura infantil no Brasil, gêneros 

textuais, envolvendo, mito, fábula, apólogo, conto de fadas, 

crônica, parlenda, poema, e sobre a biblioteca itinerante;  

• Conhecer os gêneros textuais mais lidos pelos alunos do ensino 

fundamental de escola pública municipal;  

Método 

O presente trabalho teve como fonte de pesquisa, os livros integrantes da 

Biblioteca Itinerante de uma escola municipal da cidade de Apucarana, a qual 

trabalha com o ensino fundamental I.   

Foram analisados os livros mais lidos pelos alunos do segundo ano do 

ensino fundamental. 

 

Resultados 

Tabela 1 – Lista de livros mais lidos e seus respectivos gêneros textuais 

 
Fonte: Autora do trabalho, 2017. 

 

 



 

Gráfico 1 – Gêneros textuais encontrados nos livros analisados 

 
Fonte: Autora do trabalho, 2017. 

 

 

Conclusão 

Acerca dos gêneros textuais mais lidos pelos alunos do ensino 

fundamental I, foi possível observar, que o gênero textual crônica é o mais 

utilizado, pelo fato de estar em maior número disposto na biblioteca; como 

também por ser um gênero facilitador para o professor fazer transposição de 

conhecimento, já que este gênero permite criar uma identificação imediata entre o 

leitor e os personagens da história (AMARAL, 2008). 

Em sequência o gênero fábula e o poema, os quais são bastante 

trabalhados em sala de aula, por também estarem disponíveis em grande 

número, e auxiliam o professor a fazer elos de aprendizado com apropriação de 

uma linguagem artística e de temas imaginários, os quais despertam interesse 

nas crianças (SILVA et al, 2012). E por último, o gênero textual conto foi 

apresentado em menor número que os outros, contudo é válido ressaltar que este 

é muito utilizado, pois permite que a criança encontre por meio da literatura 

vislumbres de soluções para os seus conflitos internos e algumas respostas às 

suas indagações (GONÇALVES, 2009). 



A pesquisa apontou que a literatura infantil nas escolas deve levar em 

conta os diferentes gêneros textuais escritos para crianças, pois o modo como se 

configuram requer um trabalho diferenciado, os quais devem ser do conhecimento 

do professor, para que as propostas de atividades e de avaliações façam sentido. 
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