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RESUMO 
 

A pesquisa aborda a literatura infantil e as leituras realizadas no ensino fundamental 
I em relação aos gêneros textuais, tem como foco principal 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 trabalho desenvolveu-se em duas etapas, uma de 
cunho bibliográfico e outra de análise dados documentais. O aprofundamento teórico 
foi realizado em relação ao ensino fundamental e legislação pertinente, sobre a 
literatura infantil e seu desdobramento no Brasil, estudo sobre os gêneros textuais: 
mito, fábula, apólogo, conto de fadas, crônica, parlenda e poema. Também foi 
apresentada explicação sobre a biblioteca itinerante, dentro da qual encontram-se os 
livros lidos pelos estudantes do ensino fundamental I. A análise documental foi 
realizada, por meio da verificação das leituras efetuadas pelos alunos do ensino 
fundamental I de escola pública municipal de uma cidade porte médio do norte do 
estado do Paraná. Houve um levantamento das leituras de livros da literatura infantil 
constante na biblioteca itinerante da escola, com catalogação dos gêneros textuais 
mais lidos. De acordo com o resultado, foi evidenciado que os gêneros textuais 
preferidos pelos alunos do segundo ano do ensino fundamental da escola 
pesquisada são: crônicas, poemas, fábulas, contos, respectivamente, de acordo com 
a ordem de preferência. Destacamos também a importância da literatura infantil para 
formação de leitores e o repensar da prática da divisão de livros infantis por ano de 
estudo.  
 
 
Palavras-chave: Literatura infantil. Ensino fundamental I. Gêneros textuais.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

OLIVEIRA, Débora Ferraz. Child Literature: readings made in elementary school 
I. 79p. Course Conclusion Work (Monograph). Pedagogy License of Faculdade de 
Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2017. 
 

ABSTRACT 
 
 
The research focuses on children's literature and the readings made in elementary 
education I in relation to the textual genres, has as main focus the readings made by 
students of elementary school I, according to the children's literature books made 
available to this public in municipal school, with analysis of the preferred textual 
genres. The present study was developed in two stages, one of bibliographic and 
another of documentary data analysis. Theoretical deepening was carried out in 
relation to the fundamental education and pertinent legislation, on the children's 
literature and its unfolding in Brazil, study on the textual genres: myth, fable, 
apologetic, fairy tale, chronicle, "parlenda" and poem. An explanation was also given 
about the traveling library, which contains the books read by elementary school 
students I. The documentary analysis was carried out by means of the verification of 
the readings made by the elementary school students I of municipal public school of 
a medium size city of the north of the state of Paraná. There was a survey of the 
reading of books of children's literature constantly in the school's itinerant library, with 
cataloging of the most read textual genres. According to the result, it was evidenced 
that 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, according to the order of preference. We also emphasize the 
importance of children's literature for the training of readers and the rethinking of of 
the practice of dividing children's books by year of study 
 
 
Keywords: Children's literature. Basic education I. Textual genres. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho versa sobre a literatura infantil e as leituras realizadas no 

ensino fundamental I em relação aos gêneros textuais, têm como foco principal 

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 desejo de realizar esta pesquisa decorre da experiência da acadêmica 

com ações voltadas à literatura infantil junto aos alunos do ensino fundamental I em 

escolas públicas municipais da cidade.  

Importante explicitar que a rede municipal de educação de Apucarana 

estimula a prática da leitura e auxilia o trabalho pedagógico dos professores, por 

meio da biblioteca itinerante, a qual foi instalada em todas as salas de aula do 

ensino fundamental em 2016, com obras da literatura infantil. 

A literatura infantil nas escolas devem levar em conta os diferentes gêneros 

textuais escritos para crianças, pois o modo como se configuram requer um trabalho 

diferenciado, as quais devem ser do conhecimento do professor, para que as 

propostas de atividades e de avaliações façam sentido (COSTA, 2007). A partir 

desta observação, este projeto tem como tema uma análise dos gêneros textuais 

existentes nas bibliotecas itinerantes de Apucarana, para futuramente direcionar os 

professores da rede municipal ao uso correto destes gêneros em sala de aula. 

De acordo com a história da educação infantil no mundo ocidental, esta 

surgiu a partir do século XVIII com três tipos de instituições básicas: as creches, as 

escolas maternais e os jardins de infância (LUCAS, 2005), a educação infantil teve 

um longo caminho a passos lentos, com uma evolução grande a partir da aprovação 

da LDB 9394/96, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tem por 

objetivo possibilitar aos sistemas de ensino a aplicação dos princípios educacionais 

contidos na Constituição Federal (CASTRO, 2007).   

O primeiro grande apontamento acerca da pedagogia e a literatura infantil é 

o fato de elas terem um relacionamento estreito confundindo, muitas vezes, o caráter 

artístico literário com a função didático-pedagógica. A maioria dos contos de fadas, 

fábulas e outros gêneros contemporâneos incluem-se nessa tradição. A literatura 

infantil começou como gênero em meio a transformações sociais e repercussões no 
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meio artístico e a concepção do texto oferecido pela literatura infantil visou a 

objetivos próprios e construiu uma narrativa seguindo padrões tradicionais.  

A necessidade do aprofundamento sobre o tema surgiu da seguinte questão: 

quais gêneros textuais são os mais lidos, pelos alunos do ensino fundamental I, de 

acordo com a literatura infantil disposta na Biblioteca Itinerante da escola alvo da 

pesquisa? Em decorrência do problema de pesquisa elaboramos o seguinte 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. Dos quais se depreendeu os 

objetivos específicos a seguir: 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; analisar os dados coletados com 

base na fundamentação teórica.  

A apresentação do trabalho foi organizada em capítulos, sobre os quais 

faremos uma breve apresentação. A fundamentação teórica explorou os seguintes 

itens, organizados em seções: 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.  

No terceiro capítulo apresentamos a metodologia para a coleta de dados, ou 

seja, como foi a organização dos gêneros textuais mais lidos pelos estudantes do 

ensino fundamental I, de uma escola pública municipal de Apucarana.  

Na sequência os dados foram analisados e discutidos com base na 

fundamentação teórica, com a apresentação das considerações finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Ensino fundamental 

O Ensino Fundamental, de acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96) é a etapa da educação que tem por objetivo a 

formação básica do cidadão. As principais competências amadurecidas nesta etapa, 

que tem duração de nove anos, são: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (PLANO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 
 

Nos últimos 90 anos, expandiram-se significativamente as oportunidades de 

acesso e permanência no sistema escolar para amplas camadas da população 

brasileira, fazendo com que, ao final do século XX, o ensino fundamental obrigatório 

estivesse praticamente universalizado no que diz respeito ao acesso (PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

Um diagnóstico preciso da situação do ensino fundamental no Brasil tem 

como pressuposto verificar se os direitos constitucionais, garantidos na Constituição 

Federal de 1988, em especial nos artigos 205 a 208, estão sendo perseguidos pelas 

políticas educacionais implementadas no país pelo Poder Público (PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

A Constituição Brasileira (1988) garante por meio de seu Artigo 208 a 

educação básica dos 04 aos 17 anos; atendimento especializado aos portadores de 

deficiência, a educação infantil até o ensino médio como direito, gratuita.  

A Constituição Federal de 1988 também estabelece a educação como direito 

de todos e dever do Estado, e declara como princípios do ensino não só a igualdade 

de condições de acesso e permanência, mas a correspondente obrigação de oferta 

de uma escola com um padrão de qualidade, que possibilite a todos os brasileiros 

cursar uma escola com boas condições de funcionamento e de competência 

educacional, em termos de pessoal, material, recursos financeiros e projeto 
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pedagógico, que lhes permita identificar e reivindicar a “escola de qualidade comum” 

de direito de todos os cidadãos (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

De acordo com a LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a educação deve abranger 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar da criança, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

De acordo com a mesma lei a educação escolar, pode ser desenvolvida, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias, mas deve 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (BRASIL, 1996). 

No Artigo 2 da LEI Nº 9.394 é apontado que a educação é dever da família e 

também do Estado, tendo em vista o pleno desenvolvimento do educando para 

exercer a cidadania e se qualificar para o trabalho. O 3º afirma que o ensino deve 

ser ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extraescolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial (BRASIL, 1996).  

 

A Educação Básica é organizada em pré-escola, ensino fundamental e 

ensino médio, onde a educação infantil é destina às crianças de até cinco anos de 

idade, o fundamental é dividido em fundamental I, com crianças de 5 a 11 anos e 

fundamental II, com crianças de 11 a 17 anos, contudo fica claro que essas idades 

podem variar em decorrência de repetências e evasão. 

Esta atualização da lei também decreta que todos os estudantes têm direito 

a material didático completo e atendimento especial aos que necessitam. Acerca do 

currículo da educação deve estar embasado no currículo nacional comum, e deve 

ser complementado, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, 
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por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 

Acerca das avaliações, estas terão acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso a 

próxima etapa da educação. A carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) 

horas, sendo distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho 

educacional. 

Com o processo de municipalização do ensino público fundamental, as 

séries iniciais (de 1º ao 5º ano) são responsabilidade das redes municipais de ensino 

no Brasil, dos 17,18 milhões de alunos atendidos, 72,3% (12,42 milhões) estão sob 

a responsabilidade municipal e, 27,7% (4,75 milhões de alunos) representam 

atendimento estadual (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

Em Apucarana o órgão responsável pelo ensino fundamental das séries 

iniciais é a AME – Autarquia Municipal de Educação. Esta gerencia 37 escolas 

distribuídas por todas as regiões da cidade, enquanto que a prestação de serviços 

referentes aos anos finais desta etapa do ensino (6º ao 9º ano) é de 

responsabilidade do Núcleo Regional de Educação (PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2015). 

Em 2014 a AME juntamente com a prefeitura de Apucarana lançaram o 

Plano Municipal de Apucarana (2015) com os objetivos de: Elevar o nível de 

escolaridade da população de Apucarana dentro do contexto do Paraná e do Brasil. 

A melhoria da qualidade de ensino nos níveis de educação básica, incluindo de 

jovens e adultos e educação especial. Redução das desigualdades sociais no 

tocante ao acesso e a permanência com sucesso, na educação pública. A 

eliminação de qualquer forma de preconceito racial. A democratização da gestão do 

ensino público nos estabelecimentos oficiais. A valorização dos profissionais da 

educação (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

Neste documento também é apontado que o processo pedagógico deve ser 

adequado às necessidades dos alunos e corresponder a um ensino socialmente 

significativo. Também afirma que todas as crianças de 6 a 15 anos têm uma vaga 

nas escolas e também transporte escolar caso necessárias (PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2015). 
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O PME também diz programar salas especiais a fim de desenvolver ações e 

atividades pedagógicas, fortalecer o acompanhamento e monitoramento da 

permanecia e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, disseminação, preconceitos e violência na escola. 

Outro plano que o PME afirma em vários tempos é garantir que o aluno seja 

alfabetizado até o 3º ano do ensino fundamental, aplicando métodos pedagógicos 

que visem à melhoria do processo (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

 

2.2 Literatura infantil  

Até o século XVII, as crianças conviviam igualmente com os adultos e não 

havia um mundo infantil, diferente e separado, ou uma visão especial da infância. 

Não se escrevia, portanto, para as crianças. Porém, a partir do século XVIII, a 

criança passa a ser considerado um ser diferente do adulto, com necessidades e 

características especiais, criando então o distanciamento da vida “adulta” e 

recebendo uma educação diferenciada, que a preparasse para essa vida (SILVA, 

2009).  

De acordo com Silva (2009), no século XVIII, a criança começa a ser vista 

como, um indivíduo que precisa de atenção especial, e, o adulto passa a idealizar a 

infância como uma fase em que o indivíduo é inocente e dependente do adulto 

devido à sua falta de experiência com o mundo real. A partir desta ideologia, 

começam a escrever os livros para as crianças, com o objetivo de educar e ajudá-las 

no enfrentamento da realidade (SILVA, 2009).  

De acordo com Silva (2009) esta primeira literatura tinha uma relação 

estreita com a Pedagogia; dessa forma, confunde-se muito seu caráter artístico com 

sua função didático-pedagógica. Como data marcada pela história, a literatura 

infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), com a função de educar 

moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura maniqueísta1, a fim de 

demarcar claramente o bem e o mal.  

A maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos 

contemporâneos incluem-se nessa tradição. A literatura infantil começou como 

                                                 
1 Concepção da realidade através de dois princípios opostos (Bem e Mal).  
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gênero em meio às transformações sociais e repercussões no meio artístico. Em 

1697, Charles Perrault (1628- 1703) escreveu contos moralistas como: Contos de 

Mamãe Gansa, A Bela Adormecida no bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de 

Botas, As Fadas, A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar 

(SILVA, 2009).  

Os contos de fada conhecidos atualmente surgiram na França, no final do 

século XVII, com Perrault, que editou as narrativas folclóricas contadas pelos 

camponeses, retirando passagens obscenas de conteúdo incestuoso e canibalismo.  

De acordo com Silva (2009) acredita-se que a literatura infantil antes do 

cunho pedagógico, houve o objetivo de leitura e contemplação pela mente adulta. 

Acredita-se também que a mitologia grega já possuía um modo particular de 

transmitir o contexto da história de “Chapeuzinho Vermelho”. Posteriormente, 

Charles Perrault reescreveu a história para a sociedade da época. A história da 

menina e do lobo sofreu ainda alterações por Hans Christian Andersen e pelos 

Irmãos Grimm.  

Silva (2009) afirma que, desde o surgimento, a literatura infantil vem sendo 

permeada de preconceitos, rótulos e banalizações acerca de sua importância, 

função pedagógica e artística, entre outras eventuais questões. 

Por seu caráter singular, nasce uma comparação hierarquizada com a 
literatura não infantil, a canonizada, a aceita pela academia, a lida e 
praticada pelo público adulto. Devido a essa classificação, a literatura infantil 
já nasce com o peso da menoridade, pois é atrelada a um projeto 
educacional (político-pedagógico) e a seu público, que é a criança, sem 
mencionar a predestinação mercadológica que em si está embutida. 
Candido (1995) traduz em poucas palavras o que há de se compreender 
quanto à literatura infantil, bem como a literatura como um todo: “toda obra 
literária é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; 
e é grande o poder humanizador desta construção” (SILVA, 2009, p.141).  
 

De acordo com Silva (2009) a literatura infantil é, muitas vezes, considerada 

uma literatura de massa, de menor qualidade, produzida em grande escala e pouco 

elaborada, pois o que o mercado deseja, nesse âmbito, é a venda e o consumo, ou 

seja, a quantidade. “O que pode ser observado atualmente é que as obras e os 

livros infanto-juvenis são feitos a partir das medidas do mercado, produzidos para 

um consumidor médio” (SILVA, 2009, p.142).  

Para Silva (2009) a maior parte dos livros destinados ao público infantil 

possuem temas fracos e apresentam textos simples em busca do consumo 
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desenfreado do mercado que, muitas vezes, não procura a qualidade, mas sim um 

produto qualquer.  

Zilberman (1985) aponta que a literatura infantil é permeada, além do 

conceito mercadológico, também pelo caráter pedagógico, com as relações 

históricas que devem ser consideradas acerca desta questão. Pensando dessa 

forma, a utilização da literatura infantil nos meios escolares tem sido amplamente 

errônea, pois esta literatura procura ser pretexto para ensinar conteúdos didáticos, o 

que tem ocorrido com frequência no âmbito educacional, e por vezes, deixam de 

representar a Arte, a estética literária. Com referência a esta questão, a concepção 

de literatura e sua criação, Coutinho (1978) esclarece que:  

 

A Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade 
recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para 
as fôrmas que são os gêneros e com os quais ela toma corpo e nova 
realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do 
autor e da experiência de realidade de onde proveio. Os fatos que lhe 
deram às vezes origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, 
graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, 
diferentes dos fatos naturais objetivados pela ciência ou pela história ou 
pelo social (COUTINHO, 1978, p. 9).  

 

Contudo, de acordo com Silva (2009), não há como desvincular a literatura 

infantil do meio educacional, mas devemos encontrar um meio para trabalhar esta 

literatura sem que seja como pretexto para ensinar os conteúdos previstos 

didaticamente, e sim como leitura literária, em busca da familiarização entre o leitor e 

produção artística, da compreensão dessa expressão literária como arte e 

consequentemente, do seu reconhecimento como mais uma das instâncias criativas 

do ser humano, que deve estudar e entender o conceito artístico da literatura.  

Colomer; Camps (2002) apontam que os indivíduos que não dominam a 

prática da leitura consciente e significativa dificilmente serão capazes de se 

comunicar com eficiência dentro da sociedade globalizada. Ainda, de acordo com as 

autoras, o conhecimento de mundo dos indivíduos, que não têm acesso adequado à 

língua escrita, pode ser consideravelmente prejudicado, já que não realizarão o 

confronto de ideias nem se apropriarão da cultura social escrita historicamente 

acumulada. 
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2.2.1 Literatura infantil no Brasil  

De acordo com Bosi (2006) a literatura brasileira surgiu a partir da atividade 

literária incentivada pelos jesuítas após o século XVI, porém o grande avanço do 

processo foi durante o Século XIX com os movimentos romântico e realista e atingiu 

o ápice com a Semana de Arte Moderna em 1922, a qual rompeu definitivamente 

com as literaturas europeias, nesta época foram formados grandes escritores como: 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, Clarice 

Lispector, Mario de Andrade e Cecília Meireles.  

Já na contemporaneidade a literatura brasileira é, em geral, muito focada na 

vida urbana e em todas as suas características como: a solidão, a violência, as 

questões políticas e o controle da mídia. Alguns escritores como Rubem Fonseca e 

Sérgio Sant'Anna escreveram livros importantes com estes temas na década de 

1970, abrindo novos caminhos na literatura nacional até então. Outros autores 

brasileiros que produzem ficção na atualidade são: Autran Dourado, Murilo Rubião, 

Josué Montello, Herberto Sales, Otto Lara Resende, Adonias Filho, Lygia Fagundes 

Telles, Osman Lins, Campos de Carvalho, Fernando Sabino, Antônio Callado, Dalton 

Trevisan, Carlos Heitor Cony, José J. Veiga, João Antônio, José Cândido de 

Carvalho, Moacyr Scliar, João Ubaldo Ribeiro, Luiz Vilela, Nélida Piñon, Ariano 

Suassuna, Pedro Nava, Raduan Nassar, Ignácio de Loyola Brandão, João Gilberto 

Noll, Cristóvão Tezza, Antônio Torres, Zulmira Ribeiro Tavares, Milton Hatoum, Ana 

Miranda, Bernardo Carvalho e Luiz Ruffato (BOSI, 2006).  

De acordo com Lajolo; Zilberman (2007) a literatura infantil no Brasil teve 

uma maior produção após converter-se num dos segmentos economicamente mais 

relevantes da indústria editorial brasileira, pois começou a integrar muitos currículos 

universitários e a tornar-se objeto de teses, congressos e seminários. Porém, ela 

teve início com a implantação da Imprensa Régia, em 1808, quando começam a 

publicarem-se livros para crianças, iniciando com a tradução de As aventuras 

pasmosas do Barão de Munkausen; em 1818, a coletânea de José Saturnino da 

Costa Pereira, Leitura para meninos, contendo uma coleção de histórias morais 

relativas aos defeitos ordinários às idades tenras, e um diálogo sobre geografia, 

cronologia, história de Portugal e história natural.  

Segundo Cunha (1987) no Brasil a literatura infantil teve início com obras 

pedagógicas e adaptações de produções portuguesas, demonstrando a 
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dependência típica das colônias. Pode-se dizer que a literatura infantil brasileira teve 

início com Monteiro Lobato, com uma literatura centralizada em algumas 

personagens em especial (CUNHA, 1987).  

Segundo Lajolo; Zilberman (2007) as primeiras publicações eram 

esporádicas e insuficientes para caracterizar uma produção literária brasileira regular 

para a infância. Contudo decorrente da acelerada urbanização que se deu entre o 

fim do século XIX e o começo do XX, o momento se tornou propício para o 

aparecimento da literatura infantil, pois as massas urbanas que, além de 

consumidoras de produtos industrializados, consumiam também os diversos tipos de 

publicações feitos como: as sofisticadas revistas femininas, os romances ligeiros, o 

material escolar e os livros para crianças.  

De acordo com Lajolo; Zilberman (2007) a sociedade brasileira das cidades 

passaram a ter certa maturidade para a absorção de produtos culturais mais 

modernos, em 1905 foi lançada a revista infantil O Tico-Tico, a qual foi vendida com 

sucesso. Contudo nesse clima de valorização da instrução e da escola, e da 

produção literária variada, houve a preocupação com a carência de material 

adequado de leitura para crianças brasileiras e com isso intelectuais, jornalistas e 

professores arregaçaram as mangas e puseram mãos à obra; começaram a produzir 

livros infantis.   

Lajolo; Zilberman (2007) apontam que a justificativa para tantos apelos 

nacionalistas e pedagógicos, estimulando o surgimento de livros infantis brasileiros, 

era o panorama fortemente marcado por obras estrangeiras. Um exemplo é que nas 

duas últimas décadas do século XIX se multiplicaram as traduções e adaptações de 

obras infantis; antes de 1880, circulavam no Brasil apenas as traduções da Europa, 

como: Cônego (Christoph) von Schmid: O canário (1856), A cestinha de flores (1858) 

e Os ovos de Páscoa (1860).  

Enquanto isso, os clássicos de Grimm, Perrault e Andersen foram 

divulgados nos Contos da Carochinha (1894), nas Histórias da avozinha (1896) e 

nas Histórias da baratinha (1896), assinadas por Figueiredo Pimentel e editadas 

pela Livraria Quaresma; em 1891, João Ribeiro fez a tradução do livro italiano Cuore 

e, a partir de 1915, as traduções e adaptações deste, coordenadas por Arnaldo de 

Oliveira Barreto, constituíram a Biblioteca Infantil Melhoramentos (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2007).  
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Lajolo; Zilberman (2007) afirmam que ainda no final do século XIX foram 

traduzidos o livro Contos infantis (1886), de Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes 

Vieira, em 1904, Olavo Bilac e Coelho Neto editam seus Contos pátrios e, em 1907, 

Júlia Lopes de Almeida lança as Histórias da nossa terra, em 1910, surge a narrativa 

longa Através do Brasil, de Olavo Bilac e Manuel Bonfim; sete anos depois, Júlia 

Lopes de Almeida retoma com uma história: Era uma vez e em 1919, com o 

romance Saudade, Tales de Andrade praticamente encerra esse primeiro período da 

literatura infantil brasileira.  

De acordo com Lajolo; Zilberman (2007) no começo do século XX são 

escritas as histórias folclóricas e temáticas, estas últimas geralmente com o objetivo 

de constituírem material adequado para celebrações escolares, como: A festa das 

aves (1910), de Arnaldo Barreto, Ramon Roca e Teodoro de Morais, Livro das aves 

(1914), de Presciliana D. de Almeida, A árvore (1916), de Júlia Lopes de Almeida e 

Adelina Lopes Vieira. Entre as antologias folclóricas, destaca-se o trabalho de 

Alexina de Magalhães Pinto, que publicou, em 1909, Os nossos brinquedos, em 

1916, Cantigas das crianças e do povo e Danças populares e, em 1917, os 

Provérbios populares, máximas e observações usuais; obra em que anexou um 

“Esboço provisório de uma biblioteca infantil”. 

De acordo com Lajolo; Zilberman (2007) no início do século XX, a presença 

de uma protagonista criança nos livros era um dos procedimentos mais comuns da 

literatura infantil, pois a imagem de criança presente em textos é estereotipada, quer 

como virtuosa e de comportamento exemplar, quer como negligente e cruel. Além de 

estereotipada, a imagem é anacrônica em relação ao que a psicologia da época 

afirmava a respeito da criança, também é fato que os textos infantis envolvam a 

criança que os protagoniza em situações igualmente modelares de aprendizagem, 

como: lendo livros, ouvindo histórias edificantes, tendo conversas educativas com os 

pais e professores, trocando cartas de bons conselhos com parentes distantes 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2007).  

Lajolo; Zilberman (2007) afirmam que este fato apontado anteriormente, 

comprova na obra Através do Brasil que narra, em terceira pessoa, a viagem feita 

pelos protagonistas: “dois irmãos, Carlos e Alfredo, o primeiro de 15 anos de idade, 

o segundo cinco anos mais moço”, em busca do pai enfermo. Depois que este é 

dado por morto, a viagem prossegue na procura dos parentes que restam às 
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crianças. Cruzando o Brasil de norte a sul, os irmãos percorrem as diferentes 

paisagens físicas e econômicas do país, interagindo com as diferentes populações e 

vivenciando os diferentes costumes, desde o Nordeste até os pampas sulinos. Com 

essa estrutura os autores inseriram no livro as lições de geografia, agricultura, 

história, higiene. Com isso o livro conseguiu atenuar a aridez dos conteúdos 

propriamente didáticos pela sua imersão nas aventuras vividas pelas duas crianças, 

com as quais se espera que os leitores se identifiquem e também aplicou a grande 

lição cívica, do patriotismo no Brasil, sugerindo a alusão de heróis brasileiros 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2007).  

Lajolo; Zilberman (2007) apontam que em 1921, Monteiro Lobato publicou 

Narizinho Arrebitado, segundo livro de leitura para uso das escolas primárias. No 

início, Narizinho Arrebitado repetiu o sucesso de vendas de Saudade, de Tales de 

Andrade, sendo, ao mesmo tempo, adotado nas escolas públicas do Estado de São 

Paulo. Com isso Lobato investe progressivamente na literatura para crianças, de um 

lado como autor, de outro como empresário, fundando editoras, como a Monteiro 

Lobato e Cia., depois a Companhia Editora Nacional e a Brasiliense, e publicando os 

próprios livros.   

De acordo com Lajolo; Zilberman (2007) em meados de 1920 a 1945 

começam a despontar autores novos, como: Francisco Marins, Maria José Dupré, 

Lúcia Machado de Almeida; entre outros e a produção literária para crianças, toma 

corpo, aumentando o número de obras, o volume das edições, bem como o 

interesse das editoras, algumas delas, como a Melhoramentos e a Editora do Brasil, 

dedicadas quase que exclusivamente ao mercado constituído pela infância.   

Lajolo; Zilberman (2007) constatam que a partir das crescentes vendas, os 

romancistas e críticos de 1930 compartilharam a evolução da literatura infantil 

brasileira, contudo, de forma diferenciada, pois alguns recorreram ao folclore e às 

histórias populares, como: José Lins do Rego que publicou as Histórias da velha 

Totônia (1936); Luís Jardim que publicou O boi aruá (1940); Lúcio Cardoso com 

Histórias da Lagoa Grande (1939). Outros criaram narrativas originais, como Érico 

Veríssimo, em As aventuras do avião vermelho (1936) ou Graciliano Ramos, em A 

terra dos meninos pelados (1939).   

Alguns autores lançaram um único título, como os citados José Lins do Rego 

e Lúcio Cardoso; outros, porém, mantiveram uma produção regular por certo tempo, 
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como Érico Veríssimo, entre 1936 e 1939, Menotti del Picchia, escrevendo histórias 

de aventuras como as de João Peralta e Pé-de-Moleque, Cecília Meireles, com seus 

livros didáticos, Max Yantok, até então ilustrador da revista O Tico-Tico. E há ainda 

os não tão assíduos, como Lúcia Miguel Pereira, Marques Rebelo, Jorge de Lima e 

Antônio Barata. No conjunto, predominou soberanamente a ficção (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2007).  

De acordo com Lajolo; Zilberman (2007) em meados de 1940 com o governo 

Vargas e o clima predominante de nacionalismo no Brasil, a literatura infantil, 

também sofreu impactos como influências dos ideais do período e expressou-os às 

vezes pela literatura, trazendo para a manifestação literária comumente encontrada 

em textos não infantis. Os livros para crianças foram produzidos com fundo 

nacionalista, com histórias cheias de heróis e aventuras para o Brasil. Da mesma 

maneira muitos pararam de escrever sobre o folclore e das tradições orais do povo, 

e a literatura infantil foi preferencialmente educativa e bem comportada, podendo 

transitar com facilidade na sala de aula.  

As autoras Lajolo; Zilberman (2007) apontam que as personagens raramente 

viviam alguma transformação interna, pois era preciso conservá-las idênticas, para 

que pudessem se transferir de um enredo a outro sem amadurecerem 

psicologicamente, nem deixar de serem reconhecidas com facilidade pelo leitor, com 

exceção da Emília, que se torna gente, após ter sido boneca de pano por certo 

tempo; mas a mudança não lhe altera a personalidade. Contudo, alguns 

protagonistas experimentaram mudanças mais substanciais, narradas nos livros de 

Viriato Correia, Cazuza, Graciliano Ramos, A terra dos meninos pelados, e Lúcia 

Miguel Pereira, Fada menina.  

Lajolo; Zilberman (2007) apontam que nas décadas de 1930 e 1940, a 

frequência à escola primária se tornou praticamente obrigatória, assim, o Estado 

investe na educação, e o regime, autoritário e centralizador, explora o meio patriótico 

e nacionalista. Mas, a literatura brasileira continuou sofrendo a concorrência da 

edição maciça de obras de autores estrangeiros, que a Companhia Editora Nacional 

e a Globo publicavam em coleções como a Terramarear, Para-todos ou Série 

Amarela, cujos assuntos são a aventura passada em cenários exóticos e distantes, a 

ficção científica, o crime e a investigação policial. Esses temas são igualmente 

veiculados pelos filmes e revistas traduzidas, como X-9, Mistério Magazine de Ellery 
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Queen e Detetive, configurando a convergência e unidade das formas da cultura de 

massas, em que personagens, enredos e ideias transitam de um gênero a outro para 

assegurar, de modo solidário, a continuidade de seu consumo (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2007).  

Lajolo; Zilberman (2007) observam que foram multiplicadas, nos anos 1960, 

as instituições e programas voltados para o fomento da leitura e a discussão da 

literatura infantil, e com isso nasceram instituições como a Fundação do Livro 

Escolar (1966), a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (1968), o Centro de 

Estudos de Literatura Infantil e Juvenil (1973), as várias Associações de Professores 

de Língua e Literatura, além da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil, 

criada em São Paulo, em 1979.  

 

Ao longo dos anos 70, o Instituto Nacional do Livro (fundado em 1937) 
começa a co-editar, através de convênios, expressivo número de obras 
infantis e juvenis, o que representa, do ponto de vista do Estado, um 
investimento bastante significativo na produção de textos voltados para a 
população escolar, cujo baixo índice de leitura, por essa mesma época, 
começa a preocupar autoridades educacionais, professores e editores 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p.120).  

 

  

Lajolo; Zilberman (2007) afirmam que após os anos 1970, nos grandes 

centros, a abertura de livrarias organizadas em função do público infantil, para o 

campo dos livros para crianças, um grande número de escritores e artistas gráficos e 

muitos autores, inclusive os consagrados como: Mário Quintana, Cecília Meireles, 

Vinícius de Morais e Clarice Lispector.   

 

A literatura infantil brasileira mais contemporânea também reata pontas com 
a tradição lobatiana por outras vias. Por exemplo, pela inversão a que 
submete os conteúdos mais típicos da literatura infantil. Essa tendência 
contestadora se manifesta com clareza na ficção moderna, que envereda 
pela temática urbana, focalizando o Brasil atual, seus impasses e suas 
crises (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p.120).  

 
  

De acordo com Lajolo; Zilberman (2007) neste período deu início às  críticas 

da sociedade brasileira contemporânea, com temas de miséria e do sofrimento 

infantil, desde então foi encorpado progressivamente exprimindo numa 

representação realista do contexto social, e a partir de 1977, com Pivete, de Henry 

Correia de Araújo, muito embora antes e depois dessa obra vários livros abordavam 
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à marginalização e pobreza: A transa amazônica (1973), de Odette de Barros Mott; 

Lando das ruas (1975), de Carlos de Marigny; A casa da madrinha (1978), de Lygia 

Bojunga Nunes; Coisas de menino (1979), de Eliane Ganem; Os meninos da rua da 

Praia (1979), de Sérgio Caparelli (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007).  

Na linha de ficção científica e de crimes foram criados vários livros, após a 

industrialização da cultura como O gênio do crime, de João Carlos Marinho, ou A 

vaca voadora, de Edy Lima. Igualmente aventuras de detetives são os livros de Luís 

de Santiago: Operação a vaca vai pro brejo, Operário a falsa baiana; ou os de Lino 

Fortuna: Toquinho ataca na televisão, Toquinho banca o detetive, “Toquinho contra 

o bandido da luz vermelha” ou “Toquinho contra o supergênio”, todos de 1973; Stella 

Carr: O caso da estranha fotografia (1977), O enigma do autódromo de Interlagos 

(1978), O incrível roubo da loteca (1978), O fantástico homem do metrô (1979), O 

caso do sabotador de Angra (1980).  

De acordo com Lajolo; Zilberman (2007) após os anos 1970, houve algumas 

narrativas que tematizavam a pobreza, miséria, injustiça e marginalidade, o cenário 

urbano passou a ocupar o lugar central das narrativas infantis contemporânea, 

havendo uma desmistificação da cidade, a exemplo: Uma cidade fora do mapa 

(1976), de Eliane Ganem, e Cão vivo leão morto (1980), de Ary Quintella, parecem 

ilustrar a impossibilidade desses textos infantis alimentarem qualquer ilusão de 

paraíso, outro grande exemplo de 1977, é Pivete, de Henry Correia de Araújo, que 

radicaliza a representação da vida de crianças pobres numa cidade grande. O livro é 

amargo e não tem “felizes para sempre”. Enfatiza a ausência de nomes próprios das 

personagens, referidas apenas por apelidos, como o da personagem que dá nome 

ao livro (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007).  

De acordo com Cavéquia (2010) nas décadas de 1980 e 1990, houve uma 

grande expansão da produção literária para a infância e juventude. Principalmente 

pela tecnologia e globalização, a produção teve um crescimento realmente 

significativo, tanto quantitativa quanto qualitativamente.   

 

Nelly Novaes Coelho, em seu Dicionário Crítico de Literatura Infantil e 
Juvenil Brasileira, realiza um trabalho exaustivo e de valor imensurável aos 
estudiosos do assunto. Com a primeira edição em 1983, recebeu outras 
edições: 1984, 1988, 1995 e 2006 (CAVÉQUIA, 2010, p. 3). 
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Cavéquia (2010) aborda que houve a publicação “Formação de Leitores” 

(elaborada pelo MEC/SEB e publicada em 2006) que colaborou grandemente para o 

crescimento e melhoria da leitura no Brasil a qual era uma coleção composta de três 

volumes, para uma política de formação de leitores, utilizando dicionários em sala de 

aula e biblioteca na escola.  

De acordo com Cavéquia (2010) também foram criados outros projetos e 

programas de incentivo à leitura, como: Programa Livro Aberto: que se propunha a 

implantar bibliotecas públicas em municípios que não as possuíssem e revitalizar as 

já existentes; Instituto Pró-Livro (IPL): associação de caráter privado e sem fins 

lucrativos mantida com recursos constituídos principalmente por contribuições de 

entidades do mercado editorial, com o objetivo principal de fomento à leitura e à 

difusão do livro; Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL): consiste em um conjunto 

de projetos, programas, atividades e eventos na área do livro, leitura, literatura e 

bibliotecas em desenvolvimento no país, empreendidos pelo Estado (em âmbito 

federal, estadual e municipal) e pela sociedade; Projeto de Incentivo à Leitura: 

conjunto de ações que apoiam as escolas na democratização do acesso ao mundo 

da literatura. Todos estes projetos visam possibilitar a interação com a cultura escrita 

por parte dos professores, dos alunos e da comunidade, além de desenvolver suas 

respectivas competências leitoras (CAVÉQUIA, 2010)  

  

2.3 Gêneros Textuais  

De acordo com Barros; Nascimento (2007) a maior parte dos trabalhos 

relacionados ao gênero textual está enraizada nos trabalhos de Bakhtin, 

principalmente no livro “Os gêneros do discurso” deste autor; neste momento 

Bakhtin define os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de 

enunciado, esta definição permite entender os enunciados como fenômenos sociais 

concretos e únicos, constituídos historicamente nas atividades humanas, 

caracterizados por um “esqueleto” mais ou menos estável, porém, passível de 

alterações caso haja necessidade social.  

O conceito bakhtiniano enfatiza certa estabilização dos gêneros, apontando 

formas reguladoras do ato de linguagem, contudo, ainda estas podem se renovar a 

cada situação de interação (BARROS; NASCIMENTO, 2007).  



29 
 

Segundo Bakhtin (1992 apud BARROS; NASCIMENTO, 2007) em cada 

momento da atividade humana (momentos do cotidiano, de trabalho, científica, 

jornalística, etc.) é possível observar uma gama de gêneros do discurso que vai 

sendo fragmentada e ampliada à medida que a própria situação se desenvolve e fica 

mais complexa. Por este motivo o que constitui um gênero do discurso ou gênero 

textual é sua ligação com a situação social de interação e não apenas as 

propriedades formais.  

De acordo com Bakhtin (1992 apud BARROS; NASCIMENTO, 2007) os 

gêneros do discurso ou gênero textual possuem três dimensões que podem se 

fundir indissoluvelmente no todo do enunciado, os quais são: o tema, o estilo e a 

construção composicional; estes elementos são caracterizados pela especificidade 

de uma esfera de comunicação.  

O tema ou conteúdo temático pode ser abarcado como o assunto de que o 

enunciado vai tratar, ou seja, o conteúdo que se torna dizível por meio dos gêneros; 

o estilo são as questões individuais e genéricas de seleção, como: vocabulário, 

estruturas frasais, preferências gramaticais, etc.; a construção composicional se 

refere aos elementos das estruturas textuais e discursivas que compõem um texto 

pertencente a um gênero. Para Bakhtin (1992 apud BARROS; NASCIMENTO, 

2007), mesmo que se possam perceber estes elementos individualmente, são 

impossíveis de serem desmembrados para que ocorra um processo dialógico-

discursivo.  

De acordo com Costa (2007) as literaturas infantis nas escolas devem levar 

em conta os diferentes gêneros de textos escritos para crianças, porque o modo 

como se configuram requer um trabalho diferenciado, já que as narrativas 

apresentam uma variedade de “tipos”, as quais devem ser do conhecimento do 

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

De acordo com Costa (2007) a concepção do texto oferecido pela literatura 

infantil, visa a objetivos próprios e constrói uma narrativa seguindo padrões 

tradicionais, para representar o mundo e os homens. Para isso, utilizam vários 

gêneros textuais como: o mito; a fábula; o apólogo; o conto; a crônica; a parlenda; o 

poema e a novela.  
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Costa (2007) afirma que as temáticas dos livros infantis presentes nas 

escolas têm as narrativas que se distinguem por conter ideias do cotidiano, da 

aventura, dos sentimentos infantis, das relações familiares, questões históricas e 

sociais, questões ambientais, ficção científica, policial e religiosidade. Afirma ainda 

que não há limites para as temáticas das narrativas infantis, pois podem acolher 

todos os assuntos, já que o que caracteriza uma obra infantil é a maneira com que 

os temas são tratados.   

De acordo com Costa (2007) os livros devem estar ao alcance da leitura das 

crianças, e o professor deve avaliar qual ou quais são as razões da escolha ou 

recusa dos alunos por determinados livros, pois cabe a ele realizar o necessário 

ajuste de critério para melhorar as próximas escolhas literárias. De acordo com 

Costa (2007) o professor deve ainda conhecer a qualidade poética do texto a ser 

lido, bem como o estágio de leitura em que se encontra o aluno.  

Os temas em si não são nem bons nem ruins; são inadequados ou mal 
redigidos e apresentam problemas de leitura. Basta ajustar a escolha do 
próximo texto ao aluno e substituir o texto mal escrito por aquele que seja 
propriamente literário e poético (COSTA, 2007, p.17).  
 

De acordo com Costa (2007) os personagens das histórias infantis incluem 

as seguintes categorias: fadas, animais, objetos, crianças, jovens, adultos e 

extraterrestres, bruxas, símbolos e alegorias, plantas, outros elementos da natureza, 

fenômenos naturais e idosos. Normalmente, os autores deixam implícitas as ideias 

de que tudo e todos podem integrar uma narrativa infantil.   

Costa (2007) aponta os efeitos que as obras infantis devem passar dando 

ênfase no papel do leitor, considerando-o um coautor do texto literário porque ao 

atribuir sentidos ao texto que lê, não apenas o torna vivo, mas o ilumina com nova 

interpretação.  

A partir da publicação dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa do Ensino FundamentaI (BRASIL, 1998), dos PCNEM (BRASIL, 

1999)1 e dos PCN+ (BRASIL, 2002), a noção de gênero textual vem sendo debatida 

por pesquisadores da área de ensino; pois auxiliam a compreender as interações 

sociais nas múltiplas esferas da linguagem criando um elo entre o uso da língua na 

sua forma “natural”, ou seja, inserida num contexto sócio histórico, onde se chocam 

as construções econômicas, semióticas e culturais produzidas ao longo da história 
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da humanidade com as práticas realizadas apenas em sala de aula. Os textos 

utilizados em sala que são produzidos com cunho crítico podem motivar muitas 

reflexões e, consequentemente, incentivaram os alunos a lerem mais e buscar mais 

informações acerca do assunto, que já os cercam socialmente (BARROS; 

NASCIMENTO, 2007).  

De acordo com Oliveira (2010) o gênero textual pode ser multidimensional (o 

textual, o social e o político) e com isso deve ser analisado a partir de diferentes 

aspectos, como: formal, retórico, processual e temático, pois essas dimensões 

interagem e se sobrepõem fornecendo ao aluno um conhecimento que lhe permite 

manipulá-los conforme propósitos variados, fazendo com que o gênero cumpra 

destacar vários elementos como: conteúdo (tema), linguagem, estilo, formato, 

organização retórica (esquemática ou cognitiva), tom, aspectos visuais (cores, 

imagens) etc. Pois um gênero é, em suma, um modo próprio de dizer que revela 

quem fala e de que lugar fala.  

Oliveira (2010) afirma que apesar das orientações dos PCN, os professores 

de educação infantil ainda não têm confiança na utilização dos mesmos, pois 

continuam estabelecendo a indevida correspondência entre gênero e tipo textual, 

apesar de se ampararem no discurso de que estão ensinando gêneros. Existem 

diferentes posicionamentos registrados e poucos esclarecem ao professor ou o 

ajudam na tarefa didática. Há quem afirme que o objetivo não é tornar os gêneros 

objetos reais de ensino, e sim de utilizá-los como quadros de atividade social em que 

as ações de linguagem se realizam. Alguns autores, segundo Oliveira (2010) 

defende ainda o ensino explícito dos gêneros, argumentando que estes se 

formariam em instrumentos de mudança social e empoderamento de um sujeito ativo 

(CHRISTIE, 1999; ROTHERY, 1996 apud OLIVEIRA, 2010).  

Oliveira (2010) conclui ainda que em situações de ensino-aprendizagem, a 

sala de aula funciona como uma ‘comunidade de aprendizagem’, onde todos 

ensinam e todos aprendem, conciliando interesses, conhecimentos e sentimentos; o 

ensinar e o aprender nos projetos de letramento se efetivam por meio do trabalho 

com os gêneros textuais, os quais atuam como instrumentos mediadores da ação 

humana no mundo, ou seja, atua como eixo organizador das atividades com a 

linguagem.  
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Costa (2007) afirma que em relação à estrutura organizacional dos textos 

literários nas escolas, é possível encontrar obras de “Era uma vez...” apresentando 

gêneros textuais identificados na literatura infanto-juvenil, como: mito, lenda, fábula, 

apólogo, conto, novela, crônica, como também narrativas mistas, que aproveitam 

elementos dos demais gêneros. 

 

2.3.1 Mito 

O mito, como a arte, amplia o universo do eu individual para integrá-lo num 

todo provido de significação, diferente do caos da experiência pessoal. Na literatura, 

entretanto, como em toda arte, o movimento é duplo: identificando-se com algo 

exterior a ele mesmo, o homem absorve uma realidade ampla, capaz de revelar 

ordem e sentido, mas experimenta igualmente o distanciamento da contemplação e 

o prazer de superar o real através de sua representação (GONÇALVES, 1991).  

Segundo Monfardini (2005) é no campo da literatura que o mito vai encontrar 

abrigo, e é aí que terá continuidade, ainda que sofra algumas alterações. 

Nas sociedades arcaicas, o mito representava uma história verdadeira e 

possuía um caráter sagrado, exemplar e significativo. Nessas sociedades, a 

narrativa mítica desempenha uma função dentro da estrutura social, afastando-se do 

sentido de simples e fabulação encantatória (ELIADE, 1978). Analisando essa 

relação entre o mito e a linguagem, Cassirer (1985) aponta para a possível 

existência de uma raiz comum que une a consciência linguística à consciência 

mítica, assentando, finalmente, que ambas repousam sobre uma mesma forma de 

concepção mental: o pensar metafórico. Na linguagem como no mito, ocorre uma 

transposição simbólica do conteúdo sensível em uma conformação objetiva.   

As imagens e os símbolos podem mesmo condensar narrativas míticas. Os 

mitos primitivos que diziam respeito à humanidade como um todo se reduz a 

imagens individuais, que, no entanto, guardam relação com o imaginário coletivo. 

Nessas imagens e símbolos, presentes no sonho e na literatura infantil, é que se 

revela a permanência do pensamento mítico (MONFADINI, 2005). 

 



33 
 

2.3.2 Fábula  

De acordo com Silva et al (2012) a fábula desperta o interesse da criança 

para o aprendizado; lidar com a diversidade em sala de aula; é desafio diário 

enfrentado pelos professores. Conhecer o valor pedagógico e didático utilizando 

como um dos gêneros textuais, a fábula, na qual sua utilização é de considerável 

importância na formação de valores nas crianças de séries iniciais do ensino 

fundamental, é uma alternativa apresentada neste trabalho no auxílio da prática 

pedagógica (SILVA et al, 2012).  

 Silva et al (2012) destaca o fato de a fábula ser um produto espontâneo do 

ser humano, ela constitui em si, uma alegoria que tem dupla finalidade: instruir e 

divertir. Sendo a fábula um produto natural do ser humano, o professor poderá 

utilizá-la para desenvolver o senso crítico do educando, com a intenção de fazê-lo 

refletir sobre as mensagens transmitidas (SILVA et al, 2012).  

Machado (1994) respalda que a moral contida nas fábulas é uma mensagem 

animada e colorida. E, como se sabe, uma história contém moral quando desperta 

valor positivo no homem. Acredita-se que a história, ao ser imposta à criança com a 

finalidade puramente intuitiva, não permite que ela tenha interesse pela mensagem. 

Para ter histórias moralizadoras, é preciso fazê-las com amor para que atinjam 

diretamente a alma do leitor, a sua imaginação, a sua sensibilidade, para que seja 

alcançada e sentida a beleza e, com ela, a moral implícita; neste âmbito, a história 

fabulosa torna-se um excelente recurso, pois diverte, educa e instrui a criança 

naturalmente, despertando alegria e emoção nela, prendendo sua atenção e 

realizando suas finalidades educativas (MACHADO, 1994, p.58).  

Silva et al (2012) aborda a fábula como função humanizadora, na qual se 

formam leitores e produtores de pequenos textos, apesar de alguns problemas 

enfrentados. A fábula tende a ser uma narrativa geralmente curta, considerada um 

gênero de característica universal aonde pode ser captada de um modo simples que 

remonta aos antepassados humanos desde a contação de histórias nos interiores 

das cavernas ou entre os descansos após as caçadas (OLIVEIRA, 2016).  

A fábula é um gênero fácil para trabalhar interpretação, produção e oralidade 

em sala de aula, pois o aluno ao produzir e interpretar textos é desafiado a usar a 

criatividade, a reflexão, o senso crítico na escrita auxiliando na ortografia, pois ele 
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vai ter que exercitar a gramática da língua portuguesa em sua atividade de sala de 

aula, em quanto o auxílio na fábula na oralidade se dá, quando a professora 

questiona oralmente ao aluno quanto ao o que ele entendeu sobre a fábula 

apresentada no ambiente escolar, esta metodologia incentiva até os alunos mais 

tímidos a se expressar oralmente (OLIVEIRA, 2016).  

2.3.3 Apólogo  

O apólogo é um tipo de gênero textual no qual se ilustra como um 

ensinamento de vida por meio de situações semelhantes às reais, em que figuram 

como personagens, objetos ou animais, seres inanimados ou animados. Mudanças 

de comportamentos de ordem moral ou social (PROEMI, 2012).  

Estevão; Duarte (2012) afirma que as práticas sociais da linguagem se 

materializam por meio dos gêneros, acreditando que se faz necessário um trabalho 

que, a partir das atividades integradas de leitura, produção e análise linguística, 

possa aproximar o aluno das diferentes situações de uso de linguagem. Além disso, 

quando elegemos veicular, neste trabalho, um gênero da esfera literária procuramos 

proporcionar ao aluno do ensino fundamental uma maior aproximação com textos 

pertencentes a essa esfera, principalmente pelo fato de o professor, em muitos 

casos, utilizá-los como pretextos para um ensino gramatical descontextualizado. 

(ESTEVÃO; DUARTE, 2012).  

De acordo com proposta metodológica de Gasparin (2009 apud ESTEVÃO; 

DUARTE, 2012) a prática social final de conteúdo nesse caso, o aprendizado do 

gênero apólogo, não poderá ser aferido, em sua totalidade, por meio de atividades 

escolares. Isso quer dizer que é na utilização da linguagem, em suas possibilidades, 

que o aluno demonstrará que realmente aprendeu as características do gênero em 

foco, evidenciando, também, que sabe utilizar, de maneira adequada, esse tipo de 

gênero (ESTEVÃO; DUARTE, 2012). 

Esse gênero textual segundo Henriques; Moreno (2014) cumpre tal função 

sócia comunicativa específica, e onde se reconhecem intenções moralizadoras e 

didáticas, conducentes à adoção de atitudes e comportamentos com valores aceitos 

por uma determinada sociedade. Dado que apólogos se destinam a um auditório 

particular, sendo usados preferencialmente em situações textuais na pedagogia 

infantil, defendendo seu valor como recurso educativo acessível e eficaz na 
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docência, fundamental para veicular valor como respeito  (HENRIQUES; MORENO, 

2014). 

 

2.3.4 Conto 

Os contos de fadas vivenciados durante a infância ajudam no 

desenvolvimento das crianças de modo geral (SILVA et al, 2012). 

Segundo Abramovich (1995) os contos de fadas existem há milênios. Em 

diversas culturas, em todos os continentes, existem histórias com estruturas e 

narrativas semelhantes aos contos atuais, e que são de origem europeia. Um 

exemplo é a história da “Cinderela”, tem um registro de narrativa muito semelhante à 

sua na china do século IX d.C. A origem mesma da literatura infantil como a 

conhecemos se confunde com o registro escrito dos contos de fadas (SILVA et al, 

2012). Conforme Fortuna (2005), vários são os elementos que propiciam o fascínio 

que os contos de fadas exercem sobre as crianças.  

É nesse sentido que a literatura infantil e, principalmente, os contos de fadas 

podem ser decisivos para a formação da criança em relação a si mesma e ao mundo 

à sua volta. Tal dicotomia se transmitida através de uma linguagem simbólica, e 

durante a infância, não será prejudicial à formação de sua consciência ética. O que 

as crianças encontram nos contos de fadas são, na verdade, categorias de valor que 

são perenes. O que muda é apenas o conteúdo rotulado de “bom” ou “mau”, “certo” 

ou “errado” (SILVA et al, 2012). 

Silva et al (2012) respalda o estabelecimento de relações entre os 

comportamentos dos personagens da história e os comportamentos das próprias 

crianças em nossa sociedade possibilita ao professor desenvolver os múltiplos 

aspectos educativos da literatura infantil. Professores que oferecem pequenas doses 

diárias de leitura agradável, sem forçar, mas com naturalidade, desenvolverá na 

criança um hábito que poderá acompanhá-la pela vida afora. 

Para desenvolver um programa de leitura equilibrado, que integre os 

conteúdos relacionados ao currículo escolar e ofereça certa variedade de livros, de 

literatura como contos, é preciso que o professor observe a idade cronológica da 

criança e principalmente o estágio de desenvolvimento de leitura em que ela se 

encontra. Ao trazer a literatura infantil para sala de aula, o professor estabelece uma 



36 
 

relação dialógica com o aluno, com o livro, com sua cultura e com a própria 

realidade; não há necessidade de esperar pela alfabetização formal para que as 

crianças se envolvam com a leitura dos contos infantis (SILVA, 2012). 

De acordo com Gonçalves (2009) os contos permitem que a criança 

encontre através da literatura a solução para os seus conflitos, da mesma maneira 

que o homem, nos tempos primordiais, buscava nos mitos a realização de seus 

desejos e a resposta as suas indagações. É através desse gênero textual que se 

permite a relação do real com a fantasia, proporcionando a criança, meios de 

aprendizagem para que a mesma venha a se adequar a literatura infantil desde o 

começo (GONÇALVES, 2009). 

 

2.3.5 Crônica  

Amaral (2008) associa crônica a uma palavra em latim “chronica”, que tinha 

como entendimento o gênero que registrava os acontecimentos históricos, verídicos 

em sequência cronológica.  

De acordo com Tuzino (2008) crônica é um gênero textual, narrado 

geralmente em primeira ou terceira pessoa, tem como assunto acontecimentos do 

cotidiano todos apresentados de forma cronológica. De texto curto e linguagem 

coloquial aproxima todo tipo de leitor e de todas as faixas etárias (TUZINO, 2008).  

De acordo com Amaral (2008) os autores que escrevem crônicas buscam 

relatar um ponto de vista pessoal esperando partilhar com o leitor uma experiência 

de vida semelhante. A autora revela que uma forte característica deste gênero é a 

mescla da oralidade e da escrita, recheando os textos de diálogos com expressões 

cotidianas (AMARAL, 2008).  

É de  característica da crônica também o caráter humorístico, 

costumeiramente os autores utilizam de ironias e de sátiras envolvendo reflexões de 

vida social, questões políticas e econômicas (AMARAL, 2008). 

Tuzino (2008) conta que por ser a crônica de fácil leitura, por possuir poucas 

páginas e são veiculadas em canais de grande circulação como jornais, torna o 

hábito de leitura agradável possibilitando momentos de fruição a muitos leitores que 

nem sempre tem acessos a outros gêneros textuais como o romance.  
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Amaral (2008) explica que as crônicas podem se encaixar em três grupos: 

as poéticas, as humorísticas e as que se aproximam dos ensaios. A crônica poética 

apresenta versos poéticos, expressando sentimentos e reações de um determinado 

assunto. A crônica humorística possui linguagem próxima do informal, contendo uma 

visão irônica ou cômica de fatos apresentados. E a que se aproxima de um ensaio é 

a crônica histórica que busca relatar sempre a realidade social, política ou cultural, 

avaliada pelo autor sempre num tom de protesto ou de argumentação (AMARAL, 

2008).  

 

2.3.6 Parlenda  

Martins (2013) aponta que a parlenda é uma cantiga de ritmo e rimas fáceis, 

tradicional e de origem popular, vem geralmente em formas de versos. Difere de 

uma quadrinha, pois esta é formada por estrofes de quatro versos e rimada. Já a 

parlenda, são formadas por um conjunto de palavras em forma de versos e 

arrumação rítmica, podendo ou não conter rimas. 

Segundo Martins (2013) a palavra parlenda vem de parlar, ou seja, falar. 

Seu objetivo é entreter as crianças, jovens e adultos além propiciar lazer, gerando 

ensinamentos. As parlendas surgem de palavreados folclóricos antigos, passado 

oralmente por gerações para ensinar, divertir ou criticar alguma coisa. Assim, por 

coexistir em diferentes regiões a mesma parlenda pode ser cantada ou escrita de 

formas diferentes (MARTINS, 2013).  

Martins (2013) explana que há parlendas de três séculos que viajam 

anonimamente no tempo e espaço, alegrando crianças brasileiras, espanholas, 

portuguesas e francesas. Também revela que por ser um texto fácil de domínio oral, 

a parlenda ajuda na cognição de habilidades de leitura e aumento do volume de 

escrita, sendo um recurso divertido na alfabetização. 

A autora conta que qualquer pessoa pode criar uma parlenda e que nas 

cidades do interior é comum pais brincarem com seus filhos, ensinando-lhes 

parlendas. A brincadeira consiste em arrumar as palavras em versos e ritmo, 

podendo ser recitadas em grupo ou em solos. A parlenda permite movimento 

corporal e consequentemente atrai as crianças pela diversão e pela dinâmica 

(MARTINS, 2013).  
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Martins (2013) diz que, de acordo com Luís da Câmara Cascudo, as 

parlendas são classificadas em: brincos; mnemônicas e parlendas. Os brincos são 

os primários e tolos mimos infantis, são carinhos familiares para divertir e acalmar as 

crianças. Mnemônicas são ditas ou recitadas pelas crianças com o objetivo de 

memorizar números, nomes e outros conteúdos de diferentes disciplinas. Por fim, as 

parlendas propriamente ditas são brincadeiras de crianças, sem interferências de 

adultos, desenvolvidas e organizadas obedecendo a regras e ordens.  

Então, através da expressão corporal, da interpretação e técnica vocal, a 

forma de contar a história torna-se envolvente, cativante e emocionante para as 

crianças, incentivando-as à leitura e estimulando a imaginação.  

 

2.3.7 Poema  

Segundo Pignatari (2005) a palavra poema tem origem no verbo grego 

poein, e significa “fazer, criar, compor”. É indissociável a influência da literatura 

grega, pois, segundo Pignatari (2005), os gêneros épico, lírico e dramático eram 

todos considerados poemas. O poema, portando, é um gênero textual que segue 

normas rígidas e apresenta delimitações, faz-se necessário distinguir de poesia a 

qual não tem delimitações e apenas existe se sentida pelo leitor (Pignatari, 2005).  

O poema é um gênero textual composto em curtas linhas, versos e também 

estrofes. Sua matéria-prima são rimas métricas estruturadas em estrofes e 

dependendo dos elementos estruturais podem ser classificadas como alguns 

exemplos a seguir: Rapanha, Haicai, Poema – Colagem, Soneto, Poema Dramático, 

Figurado e Epopeia. (Pignatari, 2005)  

Historicamente, os poemas e poesias tinham forma fixa, métricas e 

contagens silábicas padrões, de ritmo e rimas hipervalorizadas, porém, isto mudou 

após o século XX com o surgimento do movimento cultural surgido na Europa, o 

Modernismo, que buscava a ruptura com o Classicismo. Esta influência incutiu aos 

poemas a liberdade de estruturação (PIGNATARI, 2005). 
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2.4 Biblioteca Itinerante 

De acordo com a AME – Autarquia Municipal de Educação de Apucarana 

(2016) foram disponibilizadas em todas as escolas municipais e CMEIs – Centro de 

Educação Infantil do município, bibliotecas itinerantes, as quais consistem em um 

estante móvel (com rodinhas) contendo obras literárias de diversos autores como: 

Ziraldo, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Cecília Meireles, Eva Furnari, Adriana 

Falcão, Ringo Starr e muitos outros. 

Em todas as salas de aula da rede municipal há uma biblioteca itinerante 

com obras destinadas para educação infantil e para crianças de 6 a 10 anos. Em 

ambos os casos, os títulos foram escolhidos pela coordenação pedagógica da AME, 

em parceria com diretores e professores das escolas. 

O principal objetivo da Biblioteca itinerante de acordo com a AME é estimular 

nas crianças o gosto pela leitura, facilitando ainda mais o acesso delas ao livro 

potencializando a imaginação, a criatividade e o aprimoramento das habilidades de 

escrita e de interpretação de textos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de pesquisa 

A metodologia é um estudo instrumental a serviço da pesquisa; nela, toda 

questão técnica implica uma discussão teórica. 

De acordo com Godoy (1995) a pesquisa se caracteriza como um esforço 

cuidadoso para a descoberta de novas informações ou relações e para a verificação 

e ampliação do conhecimento existente, o caminho seguido nesta busca pode 

possuir contornos diferentes, este projeto tem como cunho metodológico a pesquisa 

qualitativa documental, a qual em linhas gerais, na pesquisa qualitativa o 

pesquisador parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo 

à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos 

sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 

1995). 

Muitos pesquisadores de orientação qualitativa fazem seu trabalho de 

campo através de observação e entrevista, empregando muito do seu tempo no local 

da pesquisa, em contato direto com os sujeitos. Estes registram suas notas, 

analisam seus dados e escrevem os resultados obtidos, incluindo descrições de 

trechos de conversas e diálogos. Outros advogam uma abordagem mais empírica, 

apoiada em filmagens destinadas a captar atos e gestos das pessoas. Existem ainda 

aqueles que se utilizam de vários tipos de documentos escritos, de natureza pessoal 

e / ou oficial. Fotos coletadas ou tiradas pelo pesquisador também podem compor o 

conjunto dos dados. Enquanto alguns investigadores deixam claros e compartilham 

os objetivos da pesquisa com os sujeitos, outros consideram que não devem expô-

los ao grupo. 

 

3.2 Pesquisa documental 

A pesquisa documental é uma forma importante de pesquisa qualitativa, pois 

analisa dados de fontes existentes, coletadas de vários meios e processos. É um 

método de investigação da realidade, por meio de dados já existentes, ou seja, 

conhecer uma determinada realidade de forma indireta. 
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Nesta pesquisa os dados descritos foram retirados da organização da 

escola, em relação à leitura dos alunos do ensino fundamental, registros estes, 

realizados a partir dos livros disponíveis na biblioteca itinerante de uma escola 

municipal, a qual atua com o ensino fundamental I. 

A biblioteca itinerante desta escola possui 139 livros (Anexo A), os quais são 

destinados exclusivamente ao segundo ano do ensino fundamental, a classificação 

da literatura infantil por idade e série foi feita pela Autarquia de Educação. 

A classificação por gêneros mais lidos pelos estudantes foi feita com base 

em 15 livros.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa teve como foco principal conhecer as leituras realizadas pelos 

alunos do ensino fundamental I, de acordo com os livros de literatura infantil 

disponibilizados pela escola a este público, com análise dos gêneros textuais 

preferidos. 

Foram coletadas informações especificamente da biblioteca itinerante de 

uma escola municipal de uma cidade porte médio do estado do Paraná, a qual atua 

com o ensino fundamental I. A partir da análise dos livros da biblioteca itinerante da 

escola foi observado, que a escola divide os livros por ano escolar, atribuindo um 

grupo de livros para cada série.  

Para este trabalho optou-se fazer análise do 2º ano do Fundamental I, cujos 

livros disponíveis na biblioteca Itinerante são: Confusão no jardim; A baleia; 

Berimbau mandou chamar; A reprodução das borboletas; Contos da escola; O siri 

Anastácio; A felicidade das borboletas; O cobertor encantado; Meu irmãozinho me 

atrapalha; Pedro e o menino valentão; Pela porta do coração; Com prazer e alegria; 

A lenda do Sol e da Lua; Mariana do Contra, Manos malucos; A minhoquinha 

vermelhinha; A lenda do fogo; Quadradim; A sorte do papagaio; Na terra dos 

gigantes; O hospede de Barnabé; A família vira-lata; As viagens de Gulliver; Meu 

lápis de cor são só meus; Pedro e o menino valentão; O jovem Juvenal; Beijos 

mágicos; O livro das confusões – Contos de fadas; O casaco de Pupa; A baleia 

Conceição; Um, dois, três, agora é sua vez!; Brincadeira de roda; O gato, o porco e a 

porcaria; A bola dourada; Dormir fora de casa; O amigo urso; A caixa de Jéssica; 

Supermercado; O cobertor encantado; Pe-legrino e Pe-trênio; Didi o dinossauro; Os 

sapatinhos vermelhos; O destino de Pingo; O calcanhar do Aquiles; Vambora tá na 

hora !; As famílias do Mindinho; Isso não é brinquedo !; Só um minutinho; Rimas da 

floresta; Condomínios dos monstros; Lucas e o rouxinol; Lembranças do coração; 

Dona baratinha; A lebre e os porcos-espinhos; O pombo ganancioso; O primeiro 

inverno das ovelhinhas; O pequeno ouriço perdido; A galinha que queria proteger 

seus ovos; O dia em que Miguel estava triste; Beijo não; Fome danada; A vingança 

dos bichos; Herbívoros; Período createceo; O grilo que sabia demais; Mariana do 

contra; Pedro e o menino valentão; Feito de pano; O livro da família; Eu não tenho 

medo; A incrível história do Dr. Augusto Rusch; Chapeuzinho amarelo; Como coça !; 

Macaquinho; Macaco danado; Tarsilinha; Os dez amiguinhos; A árvore generosa; 
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Meu melhor amigo se mudou; Dinossauros; Lembranças do coração; Fim de 

semana; Matemática mil e uma em uma história; Dom quixote; Chapeuzinhos 

coloridos; Cadu nas terras dos monstros; Todo dia é dia de Malala; Quenocurumin; A 

família pastor alemão; Juju a estrelinha preguiçosa; Reis e rainhas e ladainhas; 

Lucas e o rouxinol; Festa no mar; Quando eu crescer...; Valor de cada uma; Bola de 

gude; Eu você e tudo que existe; Papagaio Reginaldo e a árvore na montanha; A 

menina, o cobertor; Coral dos bichos; O camelo, o burro e a agua; tatu-bola; O jogo 

do puxa-puxa; O livro da confusão; Maré amarelinha; O louva-a-deus ninja; A ovelha 

negra da Rita; Quente e frio; Anjos e abacates; A fábrica de doces; Como a tartaruga 

conseguiu o casco; O garoto que gritava lobo; A camela dançarina; O bruxinho que 

queria crescer; O ratinho que morava no livro; Era uma vez uma história; A perereca 

sapeca; O calcanhar de Aquiles; Menino de nariz espeto; Troca-troca; A menina que 

odiava livros; Abecedário hilário; Um número depois do outro; Um céu azul para 

Clementina; O menino mais bonito do mundo; plantando as arvores do Quênia; 

Guilherme Augusto Araújo Fernandes; Tudo bem cometer erros; Quem e a Glória?; 

Um sorriso chamado Luiz; O jacareca; Ida e volta; Uma casa para viver; Jeremias 

desenha um monstro; Piolho na Rapunzel; O sonho do ursinho rosa; Era uma vez 

um cão; Os fantásticos livros voadores de modesto máximo. 

Dentre estes livros do 2º ano os mais utilizados pela professora são os 

apontados na Tabela 1 com a classificação de seus respectivos gêneros textuais: 

 

Tabela 1: lista de livros mais lidos e seus respectivos gêneros textuais 
Livro Gênero textual abordado 

Beijo, não ! Fábula 

Fome danada Conto 

Eu não tenho medo Crônica 

O livro da família Crônica 

Isso não é brinquedo! Crônica 

Dormir Fora de casa Crônica 

O dia em que o Miguel estava muito triste Crônica 

Pedro e o menino valentão Crônica 

Mariana do contra Crônica 

O cobertor encantado;  Conto 

O primeiro inverno das ovelhinhas;  Fabula 

Confusão no jardim;  Poema 

Um, dois, três, agora é sua vez Poema 

Rimas da floresta;  Poema 

O pombo ganancioso Fábula 

Fonte: Autora do trabalho, 2017. 
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Com base nos livros mais utilizados para leitura no segundo ano da escola 

foco do trabalho, foi possível o detalhamento dos gêneros mais lidos pelos alunos. 

 

Gráfico 1: Gêneros textuais encontrados nos livros analisados 

 
Fonte: Autora do trabalho, 2017. 

 

De acordo com a pesquisa realizada foram evidenciados os gêneros 

preferidos pelos alunos do segundo ano do ensino fundamental, foco da pesquisa: 

47% foram crônicas, que de acordo com Tuzino (2008) é um gênero textual, narrado 

geralmente em primeira ou terceira pessoa, e tem como assunto acontecimentos do 

cotidiano todos apresentados de forma cronológica. Este gênero está bastante 

presente. 

O gênero poema tem preferência de 20% das escolhas dos alunos, este 

gênero de acordo com Costa (2007) é composto de rimas curtas e simples na 

literatura infantil para representar o mundo e os homens de forma subjetiva. 

A fábula está presente em 20% dos livros analisados, a qual desperta o 

interesse da criança para o aprendizado, auxilia o professor a trabalhar com a 

diversidade, a formação de valores nas crianças de séries iniciais do ensino 

fundamental e no auxílio da prática pedagógica (SILVA et al, 2012). 

O último gênero encontrado na pesquisa foi o conto, presente em 13% dos 

livros infantis da biblioteca itinerante desta escola, referente ao segundo ano; este 

gênero permite que a criança encontre através da literatura a solução para os seus 
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conflitos, pois, por meio desse gênero textual que se permite a relação do real com a 

fantasia, proporcionando a criança, meios de aprendizagem para que a mesma 

venha a se adequar a literatura infantil desde o começo (GONÇALVES, 2009).  

De acordo com a experiência da pesquisadora em sala de aula e o 

levantamento estatístico da pesquisa documental, foram apontados os cinco livros 

mais utilizados em sala de aula: 

 

Figura 1 – Capa do livro Mariana do Contra 

 
Fonte: Sordi; Nesti, 2005. 

 

A Figura 1 representa a capa do livro “Mariana do contra”, neste a escritora 

Rose Sordi apresenta Mariana, uma menina muito criativa, que enxerga o mundo 

sob seu próprio ponto de vista e o lado oposto de todas as coisas. A autora 
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apresenta, através da personagem, que existem muitas formas de ver, pensar, 

sentir, imaginar, criar e inventar. Como citado anteriormente por Amaral (2008), 

Sordi, por meio do gênero textual crônica, buscou relatar um ponto de vista pessoal 

esperando partilhar com o leitor uma experiência de vida semelhante, sempre 

mesclando a oralidade e escrita de forma simples com textos de diálogos com 

expressões cotidianas. 

Figura 2 – Capa do livro Pedro e o menino valentão 

 
Fonte: Rocha; Rocha, 2009. 

 
 

Através do gênero: crônica Ruth Rocha apresenta o personagem Pedro, no 

livro “Pedro e o menino valentão” (Figura 2), que passa por momentos do cotidiano 

comum, indo até a padaria comprar refrigerante para o almoço. Mas de vez em 

quando aparecia um menino muito maior que Pedro, arrancava a sacola da mão 

dele e saía correndo. A situação piorou quando apareceu outro valentão para pegar 

o refrigerante de Pedro. Foi aí que o papai colocou o Pedro num curso de judô. De 
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acordo com Amaral (2008) a crônica pode ser escrita em três formas: a poética, a 

humorística e a de ensaio, sendo a última a que busca relatar sempre a realidade 

social, política ou cultural, avaliada pelo autor sempre num tom de protesto ou de 

argumentação, dado os aspectos sociais e culturais apresentados no livro, é 

possível classificá-lo como sendo a crônica de ensaio. 

 

 
 Figura 3 – Capa do livro O cobertor encantado  

 
Fonte: Kim; Kyeong, 2012. 

 

 

A Figura 3 representa o livro “O cobertor encantado”, no qual, a escritora 

Eun Joong Kim, apresenta um conto, onde Janice é a protagonista, e se sente muito 

chateada, pois não consegue brincar com sua mãe, que vive ocupada, cuidando da 

filha caçula. A garota, brava, vai para o quarto brincar sozinha e descobre um 
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cobertor encantado. De acordo com Gonçalves (2009) os contos permitem que a 

criança encontre através da literatura a solução para os seus conflitos. É através 

desse gênero textual que se permite a relação do real com a fantasia, 

proporcionando a criança, meios de aprendizagem para que a mesma venha a se 

adequar a literatura infantil desde o começo. 

 

Figura 4 – Capa do livro Confusão no jardim 

 
Fonte: Filho; Rennó, 2006. 

 

 

Através do gênero poema, o qual apresenta um texto composto em curtas 

linhas, versos e também estrofes com rimas métricas estruturadas (PIGNATARI, 

2005), Ferruccio Verdolin Filho escreveu um enredo de “Confusão no jardim” (Figura 

4), onde era noite e, de repente, no meio do jardim, apareceu um clarão. Alguns 

bichos fugiram assustados. Outros ficaram encantados com aquilo que devia ser 
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uma estrela caída do céu. Mas quem desvendou mesmo o mistério foi a formiga, que 

viu quando João atirou o charuto ainda aceso na grama do jardim. 

 
 
 

Figura 5 – Capa do livro O dia em que o Miguel estava muito triste 

 
Fonte: Rocha; Rocha, 2006. 

 

 

Por meio do gênero Crônica Ruth Rocha, apresenta o personagem Miguel, 

no livro “O dia em que Miguel estava muito triste” (Figura 5), em um dia que ninguém 

podia brincar com ele e, por isso, ele estava muito triste. Parecia que a vida tinha 

perdido a graça. Está classificado como crônica por se tratar de um assunto do 

cotidiano, e os leitores se identificarem com o personagem principal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho abordou a literatura infantil e as leituras realizadas no ensino 

fundamental I, em relação aos gêneros textuais, teve como foco principal conhecer 

as leituras realizadas pelos alunos do 2º ano do ensino fundamental I, de acordo 

com os livros de literatura infantil disponibilizados a este público em escola 

municipal, com análise dos gêneros textuais mais utilizados em sala de aula. 

Aprofundamos teoricamente os conhecimentos sobre ensino fundamental, 

literatura infantil, literatura infantil no Brasil, gêneros textuais, envolvendo, mito, 

fábula, apólogo, conto, crônica, parlenda, poema, e sobre a biblioteca itinerante. 

Conhecemos os gêneros textuais mais lidos pelos alunos do ensino fundamental de 

escola pública municipal. Analisamos os dados coletados com base na 

fundamentação teórica.  

Acerca dos gêneros textuais mais lidos pelos alunos do ensino fundamental I 

de uma escola municipal de cidade do estado do Paraná; de acordo com a literatura 

infantil disposta na Biblioteca Itinerante; foi possível observar que o gênero textual 

Crônica é o mais utilizado pelo fato de estar em maior número dispostos nas 

bibliotecas, como também por ser um gênero facilitador para o professor fazer 

transposições 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 se apropriando 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 através da literatura vislumbres de soluções para os seus 

conflitos internos e algumas respostas às suas indagações (GONÇALVES, 2009). 

É possível afirmar 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 
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do professor, para que as propostas de atividades e de avaliações façam sentido 

(COSTA, 2007). 

Por fim, refletindo acerca da importância de análises das leituras realizadas 

no ensino fundamental I em relação aos gêneros textuais, este trabalho tem o intuito 

de contribuir para com outras pesquisas relacionadas ao tema; para a formação de 

leitores, conscientização sobre a importância da literatura para a formação de 

leitores e um repensar sobre a classificação de livros por ano de estudo.  
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