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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a abordagem da Literatura, promovida pelo 
livro didático de Língua Portuguesa, no 1º ano do Ensino Fundamental. O intuito é o 
de investigar se as propostas, de fato, contribuem com a formação do leitor literário. 
Partimos da hipótese de que apesar de a Literatura estar presente no livro didático, a 
forma com que é abordada não contribui efetivamente para a formação leitora, visto 
promover apenas o contato com fragmentos do texto literário e não aproximar o leitor 
do livro objeto. O percurso de pesquisa começa identificando a significativa presença 
do livro didático nas salas de aula brasileiras. No capítulo 1, traçamos um perfil 
histórico do livro didático, importante para compreender o protagonismo desse 
material. Abordamos a trajetória do PNLD e as especificidades do PNLD 2019, que 
apresentou a BNCC como documento norteador para a distribuição de conteúdo e o 
atendimento de habilidades essenciais para o aluno. Nesse capítulo, também 
apresentamos o corpus desta pesquisa – o livro do professor do 1º ano da coleção 
Ápis, a obra mais distribuída no PNLD 2019 e tratamos a questão da escolarização 
da Literatura.  A formação do leitor literário é abordada trazendo para a pesquisa as 
vozes de Antonio Candido, Viktor Chklovski, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, 
Antoine Compagnon, Mario Vargas Llosa e Rildo Cosson. Iniciamos o capítulo 2 com 
a concepção de infância que permeia este trabalho e a importância da Literatura 
Infantil. Maria Nikolajeva e Carole Scott, Sophie Van der Linden e Odilon Moraes 
fundamentam o entendimento sobre as características do objeto livro de Literatura 
Infantil. Com esse arcabouço teórico, partimos para a análise qualitativa de três 
ocorrências da Literatura no corpus e promovemos uma comparação com a obra 
original. Aqui, confirmamos a hipótese desta pesquisa ao concluir que a abordagem 
do livro didático é insuficiente e privilegia aspectos relacionados aos conhecimentos 
linguísticos. No capítulo 3, discorremos acerca da importância de encontrar soluções 
editoriais viáveis para uma adequada abordagem da Literatura no livro didático. 
Considerando a existência de contextos socioeconômicos bastante limitados, é 
provável que muitas crianças só tenham acesso à Literatura por meio do livro didático. 
Embora saibamos que a transposição de suporte empobrece o efeito de sentidos, 
acreditamos que é possível fazer opções que não mutilem ainda mais a Literatura e é 
com esse olhar que selecionamos ocorrências em outros livros didáticos, aprovados 
no PNLD 2019, para dar visibilidade às boas soluções editoriais e destacamos alguns 
critérios básicos que podem orientar futuras produções didáticas.  
 
Palavras-chave: Literatura. Livro Didático. PNLD. Literatura infantil. Leitor Literário. 
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ABSTRACT 
 
The goal of this work is to analyze the approach of Literature, promoted by the 
Portuguese Language textbook, in the 1st year of Elementary School. The purpose we 
are pursuing is investigating the idea that contribute to the growth of the literary reader. 
Our hypothesis is that although Literature is present in the textbook its approach does 
not effectively contribute to the development of the reader since it offers only a narrow 
contact with fragments of the literary text and and does not permit the reader to access 
the children's literature book. The research begins by identifying the significant 
presence of the textbook in Brazilian classrooms. In chapter 1, we outline a historical 
profile of the textbook, important to understand the protagonism of this kind material. 
The history of the PNLD and the specificities of the PNLD 2019 that we are trying here 
to describe, presented the BNCC as a guiding document for the distribution of content 
and the attendance of essential skills for the student. In this chapter, the corpus of this 
research refered to the 1st year professor's book in the Ápis collection, the most 
distributed book in PNLD 2019 and we deal with the issue of Literature schooling. The 
concept of literary reader's development is based on Antonio Candido, Viktor 
Chklovski, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Antoine Compagnon, Mario Vargas 
Llosa and Rildo Cosson. The chapter 2 shows the concept of childhood that goes 
through this work and the importance of children's literature. Maria Nikolajeva and 
Carole Scott, Sophie Van der Linden and Odilon Moraes support the understanding of 
the characteristics of the children's literature book. With this theoretical framework, we 
started with a qualitative analysis of three occurrences of Literature in the corpus and 
promoted a comparison with the original work. At this point, we confirm the hypothesis 
of this research by concluding that the textbook approach is insufficient and promote 
the aspects related to linguistic knowledge. In chapter 3, we discussed the importance 
of finding feasible editorial solutions for an appropriate broach to Literature in the 
textbook. Considering the existence of very unequal Brazilian socioeconomic scenario, 
most of the children will only have access to Literature through the textbook. We know 
that when the text of the original book is taken off to be used on the textbook, this will 
certainly impoverish the effect of meanings. It is possible to make options to avoid 
future Literature mutilations and, it is with this point of view that we selected 
occurrences in other textbooks approved in PNLD 2019. It was done to give visibility 
to good editorial solutions and the way to highlight some basic criteria that can guide 
didactic productions. 
 
Keywords: Literature. Textbook. PNLD. Children's literature. Literary Reader. 
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INTRODUÇÃO 

O livro didático é um dos recursos pedagógicos mais antigos e que mantem 

uma presença contemporânea significativa na rotina das escolas. Tomando o 

percurso histórico como ponto de partida, o surgimento do livro didático ou de um tipo 

de manual que apoiava o desenvolvimento da arte de falar em público surgiu no século 

IV a.C. na Grécia. No século XVI, segundo Zilberman (2007, p. 245), a expansão da 

imprensa propiciou a elaboração de novas obras, especialmente pensadas para dar 

suporte à difusão da escrita. Foi assim que surgiram as primeiras cartilhas que 

apoiavam o trabalho realizado pelos manuais de retórica. Nunca foi esperado que o 

livro didático apresentasse textos de qualidade poética. Seu papel se definiu como o 

“portador mais credenciado” da tradição e do mundo das Letras. 

No século XIX, o Estado burguês emergia a necessidade de estabelecer um 

padrão linguístico, excluindo ou marginalizando os dialetos existentes. O livro didático 

assumiu, então, o papel de difundir o ensino da língua materna. A presença desse tipo 

de obra foi ficando cada vez mais consolidada e o manual que fora criado para 

fomentar o ensino das Letras, passou também a tratar dos saberes de diversas áreas 

do conhecimento, característica que permanece até hoje. 

No Brasil, no período colonial, os livros eram importados da Europa, 

especialmente de Portugal e da França. A distribuição de livros era precária e 

suscitava uma série de críticas, inclusive sobre o conteúdo que focava o contexto 

europeu. Em 1808, foi instalada a Impressão Régia, primeira tipografia brasileira, que 

traduzia algumas obras para os alunos da Escola Militar do Rio de Janeiro, segundo 

Bittencourt ([2004], p. 5).   

A nacionalização dos livros didáticos passou por um aprimoramento nas 

técnicas de produção do livro, especialmente no que diz respeito à qualidade das 

ilustrações. Segundo Bittencourt ([2004], p. 7), em 1915, na cidade de São Paulo, se 

iniciou a produção de livros de Literatura infantil. A Companhia Editora Nacional, 

criada por Monteiro Lobato e um sócio, foi responsável pela publicação das obras de 

Monteiro Lobato e de uma série de livros didáticos que circularam no país de 1930 a 

1960. Diversas reformas educacionais promovidas durante o governo Vargas (1930-

1945) resultaram na multiplicação de cartilhas de Alfabetização, destinadas aos 

diferentes métodos. O crescimento desse mercado promoveu o surgimento de 

editoras dedicadas à produção de livros didáticos como a FTD, a Saraiva e a Globo.  
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 O governo militar imprimiu modificações educacionais que interferiram no modo 

como os livros didáticos vinham sendo desenvolvidos. Uma delas estava ligada à 

redução das disciplinas para áreas de ensino. As editoras passaram a receber auxílio 

financeiro do governo, o que fez com que esse mercado se expandisse. Novas 

editoras surgiram a partir dos cursinhos supletivos e vestibulares, como a Ática e a 

Moderna, por exemplo. Nessa época, foram publicados os primeiros livros didáticos 

consumíveis, isto é, aqueles em que o aluno pode resolver os exercícios no próprio 

livro, não sendo possível o reaproveitamento por outro aluno no ano letivo seguinte.  

 No período de redemocratização (1980-1990), o livro do aluno passou a ser 

acompanhado do livro do professor, que é uma réplica com as respostas e algumas 

orientações didáticas.  

 
A formação mais simplificada dos professores e a ampliação constante do 
número de alunos em turnos variados de aulas, entre outros problemas, 
tornaram o livro um instrumento fundamental para o ensino, chegando muitas 
vezes a estabelecer os currículos, cujos textos oficiais eram meros indicadores 
e não mais a base para a elaboração dos materiais didáticos. (BITTENCOURT, 
[2004], p. 9)  

   

Esse preâmbulo histórico aponta para o forte vínculo existente entre Literatura 

e livro didático. O livro didático surgiu com a intenção de apoiar o desenvolvimento da 

língua e, com o tempo, passou também a se dedicar ao ensino de outras áreas do 

conhecimento. No Brasil, o mercado foi impulsionado, o que promoveu a abertura de 

diversas editoras, mas é importante destacar o que Bittencourt aponta na citação 

anterior: a “formação simplificada” docente aliada ao aumento constante do alunado 

fez com que o livro passasse a ser um instrumento norteador dentro da sala de aula. 

Esse é um aspecto importante e que precisa ser considerado nas discussões 

promovidas neste trabalho. Atualmente, o livro didático precisa dar conta de uma 

infinidade de expectativas de diversos atores do cenário educacional, como 

professores, coordenadores pedagógicos, secretarias de ensino e do próprio 

Ministério da Educação. 

A propósito, dando continuidade à abordagem histórica do livro didático, é 

fundamental apontar que em 1985, segundo o FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) foi 

instituído. Diversos problemas detectados em materiais didáticos como abordagens 

preconceituosas, erros conceituais e conteúdos desatualizados passaram a ser 
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avaliados sistematicamente pelo PNLD.  Em 1996, foi iniciado o processo de avaliação 

pedagógica das obras, o que significa que apenas as obras aprovadas pela banca 

examinadora poderiam ser adotadas pelas escolas públicas.  

 
O MEC criou comissões distintas para avaliarem o livro didático de cada 
disciplina através de contratos firmados com universidades públicas 
brasileiras. Por exemplo, a avaliação do PNLD de Língua Portuguesa esteve a 
cargo do CEALE (Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita) da UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais) de 1998 até 2015. Em 2015, a UFPE 
(Universidade Federal de Pernambuco) assumiu a função1. Percebemos que 
houve um considerável aumento nos investimentos voltados ao PNLD em 
relação à qualidade do material didático, tanto no que se refere ao conteúdo e 
ao tipo físico do suporte quanto à composição crítica dos seus avaliadores, 
dado o rigor com que as seleções das instituições avaliadoras são realizadas. 
(SANTOS, 2020, p. 102) 

 

Com o passar do tempo, o PNLD foi ampliado e teve sua distribuição garantida 

para todos os segmentos da Educação Básica, inclusive com programas específicos 

voltados à Educação do Campo, Educação de Jovens e Adultos, entre outros.  

Em 1998, foi criado o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) que se 

propunha a distribuir livros de Literatura para o acervo das bibliotecas das escolas 

públicas. Em 2017, o PNBE foi substituído pelo PNLD Literário. Essa movimentação 

acarreta uma apropriação dos critérios de avaliação das obras didáticas para as obras 

literárias. Os professores passaram a fazer escolhas de obras literárias assim como 

já acontecia com as obras didáticas.  

A grandiosidade dos programas do livro atraiu o capital externo e o mercado 

editorial brasileiro assistiu à entrada de editoras estrangeiras, especialmente as 

espanholas. Segundo Cassiano (2007), o setor editorial espanhol conta com uma 

robusta organização corporativa que recebeu impulso financeiro do governo para a 

expansão de suas empresas nas décadas de 1980 e 1990. O mercado editorial 

brasileiro é o maior da América Latina, mas foi o último em que o empresariado 

espanhol se estabeleceu.  

 
No nosso entendimento, o rastro histórico da colonização justificaria esse fato, 
dadas as diferenças culturais estabelecidas, principalmente no que tange à 
língua pátria. É claro que temos de considerar, também, que projetos político-
econômicos governamentais ainda não haviam favorecido tal ingresso.  
As condições para a superação dos entraves anteriormente mencionados 
foram construídas no governo de Fernando Henrique Cardoso. Não só por 

 
1 Vale ressaltar que, atualmente, as comissões de avaliação do PNLD têm sido formadas por 
professores de universidades públicas e professores de escolas públicas. 
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meio da implementação de uma política de abertura ao capital internacional, 
devidamente aproveitada pelos espanhóis, que entraram no país 
principalmente por meio das privatizações, ficando ao lado dos norte-
americanos no que concerne aos investimentos estrangeiros no Brasil, como 
também porque, nesse governo, criaram-se condições para a obrigatoriedade 
do ensino de espanhol no país. (CASSIANO, 2007, p. 112) 

 

Com a criação do Mercosul (Mercado Comum do Sul2) houve a intenção de 

redimensionar o ensino de espanhol nas escolas para aproximar os países vizinhos. 

Com isso, no final da década de 1990, o mercado editorial brasileiro de livros didáticos 

foi reconfigurado com a entrada da Editora Santillana, braço editorial do grupo Prisa, 

que comprou a Editora Moderna. Os espanhóis trouxeram um novo modelo de 

produção editorial e um dos mais impactantes é o que o mercado chama de obra 

coletiva, isto é, uma obra didática elaborada a várias mãos a partir de um projeto 

editorial determinado pela empresa. Esses elaboradores de conteúdo cedem os 

direitos autorais à editora. 

A Literatura e o livro didático são os pilares deste estudo que se desenvolve a 

partir das seguintes questões de pesquisa: Em que medida as propostas que visam 

trabalhar com a Literatura no livro didático de Língua Portuguesa do 1º ano do Ensino 

Fundamental contribuem com a formação do leitor literário? Entendendo a 

complexidade na qual o livro didático está inserido, uma vez que esse recurso abarca 

inúmeras necessidades educacionais, quais são os caminhos possíveis ou como 

esses caminhos podem ser aprimorados para que o livro didático contribua com a 

formação do leitor literário?  

A hipótese para a primeira questão é que o livro do 1º ano de Língua 

Portuguesa apresente uma abordagem insuficiente da Literatura a partir de 

fragmentos, extraídos do suporte original, cujo objetivo é o de desenvolver habilidades 

relacionadas aos conhecimentos linguísticos. E isso se deve, especialmente, ao fato 

de que essa criança está em pleno processo de Alfabetização e Letramento. Para a 

segunda questão, a hipótese parte do princípio de que o livro didático tem potencial 

para contribuir com a formação do leitor literário. Embora saibamos que a transposição 

do literário representa um empobrecimento na abordagem e nos sentidos, 

entendemos que talvez o livro didático seja o único portador de Literatura se 

considerarmos o contexto socioeconômico de grande parte do público-alvo do PNLD.  

 
2 O Mercosul é a União Aduaneira (livre comércio intrazona e política comercial comum) entre 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, instituída em 1991.  
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Para mergulhar nessas questões, selecionamos, como corpus deste estudo, a 

coleção Ápis, volume do 1º ano, publicada pela Editora Ática. Essa escolha foi 

motivada a partir do seguinte critério: eleger como corpus o livro mais distribuído pelo 

PNLD 2019 para o componente curricular Língua Portuguesa no 1º ano do Ensino 

Fundamental. De acordo com dados do FNDE, a obra que carrega essas 

características é a coleção Ápis que teve cerca de 700.424 exemplares do Livro do 

Aluno e 37.368 exemplares do Livro do Professor distribuídos para o 1º ano do Ensino 

Fundamental.  

Outra característica importante para este trabalho reside na escolha do livro do 

1º ano do Ensino Fundamental como corpus de pesquisa. Como egressa da pós-

graduação em Gestão Pedagógica e Formação em Educação Infantil do Instituto 

Superior de Educação Vera Cruz, as temáticas que envolvem o universo da infância 

povoaram minhas reflexões e fizeram com que buscasse concatenar três áreas de 

interesse: a Literatura, o livro didático e a infância. Considerando que o Ministério da 

Educação ainda não havia divulgado nenhum edital de publicação de obras didáticas 

para as crianças da Educação infantil, fiz a escolha do 1º ano justamente pela 

proximidade do segmento e pela importância da transição da criança da Educação 

infantil para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Essa fase carrega uma 

preocupação relevante acerca do processo de Alfabetização e Letramento e, nesse 

contexto, interessa discutir se o livro didático se ocupa exclusivamente de tratar o texto 

literário como recurso de apoio ao desenvolvimento de aspectos relacionados aos 

conhecimentos linguísticos, sendo desprestigiado o trabalho com a Literatura. O 

corpus deste trabalho se revelou como um objeto híbrido que se desdobra em outros 

objetos, uma vez que é preciso analisar também os livros literários que são indicados 

na obra didática. Sendo assim, o volume do 1º ano da coleção Ápis trouxe uma 

seleção de obras literárias que são discutidas no capítulo 2 deste trabalho. 

A metodologia empregada neste estudo é a qualitativa-bibliográfica, e o recorte 

da pesquisa se dá a partir da seleção das seções que trabalham com a Literatura: Aí 

vem... e Projeto de Leitura. Especificamente no volume do 1º ano, essas seções 

apresentam cerca de onze fragmentos de textos literários que serão trabalhados ao 

longo do ano letivo. Selecionamos três desses fragmentos, analisados 

qualitativamente, em comparação com a obra original.  
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 O levantamento da fortuna crítica revelou que há inúmeros trabalhos sendo 

desenvolvidos no país sobre o livro didático nas mais diferentes áreas do 

conhecimento e para todos os segmentos de ensino que compõem a Educação 

Básica. Geralmente, esses trabalhos estão relacionados às áreas de Letras e de 

Educação. O artigo “Ensino de Literatura e livro didático: uma abordagem a partir das 

pesquisas na pós-graduação brasileira”, de Danielle Amanda Raimundo Silva e 

Celdon Fritzen, problematiza a questão da Literatura e do livro didático a partir de 107 

resumos de dissertações e teses defendidas entre 1988 e 2006 e é interessante 

pontuar que as citações de teses e dissertações nesse artigo são oriundas de 

programas de Letras, Linguística Aplicada e Educação. O VI Congresso Internacional 

de Literatura Infantil e Juvenil, organizado pela Unesp de Presidente Prudente, SP, 

em 2020, apresentou alguns trabalhos sendo realizados simultaneamente a esta 

pesquisa como: “A presença da Literatura nos materiais didáticos de alfabetização: 

análise de coleções do PNLD”, de Patricia Cristina Ferreira Reis Silva e Gislene 

Aparecida da Silva Barbosa; e “O texto literário nos livros didáticos do terceiro ao 

quinto ano: o estudo da coleção Buriti Mais”, de Glauber Machado que apontam para 

a confirmação da hipótese desta pesquisa.  

 
Este estudo, sustentado na pesquisa documental, analisa duas coleções 
didáticas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2019) quanto à 
presença de texto literário nos materiais e à abordagem de trabalho com a 
leitura literária e a formação do leitor. Apesar das diferenças entre as coleções, 
os resultados mostram que, em geral, há poucas propostas de leitura com 
exploração dos sentidos plurissignificativos e escassas oportunidades de 
reflexão sobre o papel da literatura para ampliação de repertório cultural. Os 
pequenos textos narrativos que fazem parte das coleções tendem a ser 
pretextos para ensino de elementos linguísticos, sem atividades para fruição 
da arte literária como objeto cultural humanizador e sem utilização (ou 
indicação ao docente) de estratégias de leitura ou de outros procedimentos 
que favoreçam a formação do leitor do texto literário. Tal abordagem tende a 
cercear as crianças quanto ao contato com a literatura e dificultar a formação 
de leitores literários. (SILVA; BARBOSA, 2020, p. 369) 

 
Ao quantificar os exemplares de gêneros literários, analisar a frequência e 
variedade de textos e autores, nota-se certa desvalorização da literatura, já 
que se enfatiza a fruição e o emprego de excertos desses textos como pretexto 
para atividades de estudo de padrões de escrita, em detrimento da adoção de 
uma perspectiva reflexiva que vise ao letramento literário e à formação do 
leitor. (MACHADO, 2020, p. 427) 

 

Enxergamos que este trabalho amplia a fortuna crítica sobre o livro didático, a 

Educação, a Literatura, especialmente a Infantil e a formação leitora de crianças de 6 
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a 7 anos. Diversas áreas podem se beneficiar das discussões aqui promovidas e 

ampliá-las com novas reflexões – escolas, governos, editoras, autores, escritores, 

ilustradores, pesquisadores. O intuito principal é pensar caminhos de abordagem 

dentro do livro didático para a Literatura, buscando conexões com outros programas 

do livro, viabilizando o trabalho pedagógico e favorecendo a formação desse sujeito 

leitor-iniciante de Literatura. Importante destacar também que as reflexões deste 

trabalho estão fundamentadas sob o olhar da Crítica e da Teoria Literária, trazendo a 

discussão para esta área.  

A estrutura deste trabalho está organizada em três capítulos. No capítulo 1, 

intitulado “O livro didático e a formação do leitor literário”, avançamos um pouco mais 

sobre o histórico do livro didático, o PNLL (Plano Nacional de Livro e Leitura) e os 

resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Abordamos também a estrutura 

do PNLD e esmiuçamos as características do PNLD 2019 e da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular), especialmente sobre a unidade temática Educação Literária. 

Ainda nesse capítulo apresentamos o corpus da pesquisa e problematizamos a 

seleção de textos literários apresentados na obra didática. O termo escolarização da 

Literatura é apresentado em consonância com os estudos de Magda Soares. A criança 

é naturalmente imbuída pelo universo da imaginação e pode ser amplamente 

estimulada, por meio do poético, de modo que carregue para os anos da vida adulta 

um olhar sensível para a pluralidade dos cotidianos. Para que isso seja possível, a 

criança precisa aprender o desautomatizado do olhar, algo que nos parece bem mais 

próximo da realidade da infância, sem as urgências da vida adulta. Essa 

aprendizagem faz parte do que se entende como escolarizar a Literatura numa 

perspectiva de formação do leitor literário a partir das vozes de Candido, Chklovski, 

Todorov, Llosa e Cosson.  

No capítulo 2, intitulado “A abordagem literária no corpus”, iniciamos a reflexão 

apresentando a concepção de infância que norteia este trabalho e a importância da 

Literatura Infantil, conceituando livro ilustrado e livro com ilustrações a partir de 

Nikolajeva, Scott e Linden e, também, comentamos a importância dos elementos que 

constituem a materialidade do objeto livro sob a perspectiva de Odilon Moraes. As 

obras Uma cor, duas cores, todas elas, de Lalau e Laurabeatriz; Pé de Pilão, de Mario 

Quintana; e Um caldeirão de poemas 2, de Tatiana Belinky são analisadas 

qualitativamente em comparação com o fragmento reproduzido no livro didático.  
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Entendemos que é imprescindível que os alunos tenham acesso ao objeto livro, 

aquele distribuído pelo PNBE e PNLD Literário, e que carrega em si as 

intencionalidades de escritores e ilustradores que se debruçaram na feitura de tais 

obras. Para o professor, é relevante o acesso aos conteúdos de orientação e 

planejamento para o trabalho que será desenvolvido com a Literatura em sala de aula, 

especialmente com os livros recebidos pelos alunos. No entanto, considerando o 

protagonismo do livro didático, nos lançamos a indicar critérios que possam orientar 

futuras produções editoriais. Esses critérios são descritos no capítulo 3, intitulado 

“Caminhos de abordagem da Literatura no livro didático”. Neste capítulo, 

exemplificamos os critérios elencados com boas opções editoriais e autorais colhidas 

em quatro obras didáticas aprovadas no PNLD 2019 – Buriti Mais (Moderna), Aprender 

Juntos (SM), Encontros (FTD) e Vem Voar (Scipione). Embora constatemos que há 

boas ocorrências nesses materiais, sabemos que há muito o que avançar com relação 

à formação plena do leitor literário no Brasil. Este tema abarca uma série de outros 

aspectos para além do livro didático, motivo pelo qual a discussão deva ser ainda 

ampliada por outras vozes e pesquisas.  
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CAPÍTULO 1 – O LIVRO DIDÁTICO E A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 
 

 Há anos, o livro didático é um dos recursos de apoio ao trabalho docente mais 

utilizado nas escolas brasileiras. Segundo Lajolo & Zilberman (1999, p. 120), o livro 

didático é o “primo-pobre da literatura” uma vez que é descartado quando o aluno 

avança em seus conhecimentos ou quando seus dados estão desatualizados. Mas, 

ele também pode ser considerado o “primo-rico das editoras” pela sua garantida alta 

performance de venda.  

 
O livro didático interessa igualmente a uma história da leitura porque ele, 
talvez mais ostensivamente que outras formas escritas, forma o leitor. Pode 
não ser tão sedutor quanto as publicações destinadas à infância (livros e 
histórias em quadrinhos), mas sua influência é inevitável, sendo encontrado 
em todas as etapas da escolarização de um indivíduo [...] (LAJOLO & 
ZILBERMAN, 1999, p. 121). 

 

 É valioso entender que os livros didáticos adquiriram um protagonismo 

exacerbado nas salas de aula brasileiras, fruto de um empobrecimento na formação 

do professor, na desvalorização da profissão e no aumento substancial do alunado. 

Historicamente, a precariedade na Educação é reflexo de uma série de reformas 

educacionais realizadas no Brasil durante o regime militar (1964-1985). O projeto de 

desenvolvimento para o país, idealizado pelos militares, passava pela modificação na 

Educação. A modernização do Ensino Superior e a criação dos exames 

classificatórios, os vestibulares, a expansão do Ensino Fundamental obrigatório de 

quatro para oito anos e a transformação do Ensino Secundário em profissionalizante 

foram algumas dessas medidas.  

Para esta investigação, interessa perceber que a desorganização na ampliação 

do Ensino Fundamental aliada à pulverização de diplomas de nível superior fez com 

que chegássemos a um contexto em que o livro didático acaba ditando o fazer docente 

em sala de aula, isto é, cada vez mais é esperado que esse instrumento atenda a uma 

série de necessidades educacionais das quais ele não dá conta, especialmente pelos 

limites da produção editorial que serão discutidos neste trabalho.   

 
Didático, então, é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que 
provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado, tendo em vista essa 
utilização escolar e sistemática. Sua importância aumenta ainda mais em 
países como o Brasil, onde uma precaríssima situação educacional faz com 
que ele acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de 
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ensino, marcando, pois, de forma decisiva, o que se ensina e como se ensina 
o que se ensina (LAJOLO, 1996, p. 4). 

 

 Destacando a importância do livro didático como um recurso pedagógico, 

aproveitamos para citar algumas das políticas públicas de promoção do livro e da 

leitura. Como mencionado anteriormente, Monteiro Lobato foi o fundador da primeira 

editora nacional. Segundo S’Antanna (2010, p.10), em 1935, Mario de Andrade 

expandiu a ideia de biblioteca ao abrir espaços públicos de leitura. Em 1962, Paulo 

Freire criou seu revolucionário método de alfabetização dando à leitura uma 

conotação de transformação social. Nos anos 1980, a leitura estava sendo 

“descoberta” e surgiram conceitos como analfabetismo funcional e letramento. Não 

era suficiente que o sujeito aprendesse a decodificar a linguagem de representação 

do sistema de escrita. Era preciso que se formassem cidadãos capazes de fazer 

leituras críticas. Em 1991, essas urgências se consolidaram no PROLER (Programa 

Nacional de Incentivo à Leitura), que desdobrou a questão da leitura para além dos 

muros escolares. O sucesso do PROLER desencadeou a criação do PNLL (Plano 

Nacional de Livro e Leitura) em 2006.  

 
Há muitos anos o Brasil esperava uma política que pudesse se pleitear 
duradoura e permanente, mais abrangente e inclusiva do que qualquer outra 
que já tivesse sido realizada no país, respeitando os avanços e sabedorias 
acumulados desde as primeiras lutas para que a leitura se tornasse parte do 
cotidiano dos brasileiros. Uma política que pudesse, finalmente, romper a 
barreira que considera o letramento uma questão apenas de alfabetização, 
sem considerar os inúmeros aspectos culturais que acompanham a aquisição 
do direito à leitura, conciliando a Educação e a Cultura como partes 
indispensáveis ao processo de construção de leitores. E que, da mesma 
maneira que conciliasse Cultura e Educação, pudesse também se apoiar em 
outro binômio indispensável a esta luta pela leitura: a ação coordenada do 
Estado com a Sociedade (NETO, 2010, p. 13-14). 

 

 O PNLL se constituiu como um dos principais planos de fomento à Leitura no 

Brasil. Além da compra de livros, o plano objetivava que o governo avançasse em 

políticas públicas efetivas de livro, leitura, literatura e bibliotecas, concatenando 

Educação e Cultura. Implantado de 2006 a 2010, o PNLL obteve importantes 

resultados no quadriênio 2011-2015, com um aumento na quantidade de leitores do 

Brasil, mas o plano foi praticamente desmontado pelos governos federais que 

assumiram o poder a partir de 2016. Segundo Neto [2020], os dados da pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro, revelam que cerca de 

metade da população de brasileiros não têm acesso à leitura em pleno século 21. A 
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pesquisa também revela que o PNLL representou um importante movimento que 

elevou de 50% (88,2 milhões) em 2011, para 56% de leitores (104,7 milhões) em 2015. 

Em 2019, o enfraquecimento do PNLL aparece na pesquisa com o declínio de 56% 

para 52% de leitores (100,1 milhões). O conceito de leitor, considerado pela pesquisa, 

é o daquele que “leu, inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses”.  

 Os dados sobre o acesso à leitura e o recorte histórico educacional 

apresentados até aqui nos impulsionam a mergulhar nesta investigação destacando 

a importância de se refletir sobre a qualidade das propostas de formação do leitor 

literário veiculadas no livro didático. O cenário de leitores no Brasil nunca foi o ideal, 

mas alguns movimentos nos colocaram em um caminho mais próximo do adequado. 

A relevância do livro didático e o fato desse instrumento ser elaborado a partir de 

políticas públicas nos dá os alicerces imprescindíveis para esta pesquisa. Assim 

sendo, é essencial aprofundar o entendimento sobre a cadeia de produção do livro 

didático que chega às escolas públicas brasileiras por meio do PNLD.  

O PNLD é uma política pública, administrada pelo FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) e pelo MEC (Ministério da Educação), e é o programa 

de distribuição de livros mais antigo do Brasil, que atende atualmente crianças e 

professores da Educação Infantil ao Ensino Médio das escolas públicas, constantes 

no Censo Escolar. O processo de avaliação, escolha e distribuição dos exemplares é 

bastante grandioso, o que faz com que esse programa seja considerado um dos 

maiores do mundo. A partir do Decreto nº 9 099, de 18 de julho de 2017, o PNBE 

(Programa Nacional Biblioteca da Escola) passou a integrar o PNLD.  

Atualmente, para que uma obra seja aprovada no PNLD, ela deve atender às 

exigências contidas no edital publicado no site do FNDE. As editoras inscrevem suas 

obras de acordo com esses critérios e aguardam a publicação do resultado da 

avaliação pedagógica, que classifica as obras em “aprovada”, “aprovada condicionada 

à correção de falhas pontuais” ou “reprovada”. Atualmente, a banca examinadora é 

constituída por especialistas de universidades públicas e professores da rede pública. 

As obras aprovadas integram o Guia digital do livro didático que apresenta as 

resenhas das obras e é utilizado como instrumento de escolha do material didático 

que mais se aproxima das necessidades da escola. A partir da escolha, o FNDE 

negocia, compra e distribui os exemplares em todo o território nacional. O infográfico 

a seguir, disponível no site da Abrelivros (Associação Brasileira de Editores e 
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Produtores de Conteúdo e Tecnologia Educacional), apresenta a cadeia de produção 

do PNLD de forma bastante didática. 

 
Fig. 1 – Cadeia de produção do PNLD 

 
Fonte: COMO funciona o PNLD: do edital à sala de aula. Abrelivros, [2020]. Disponível em: 

<https://abrelivros.org.br/site/wp-content/uploads/2020/10/2020_Como_funciona_o_PNLD.pdf>. 
Acesso em: 27 fev. 2021. 

 

 As etapas acima indicadas são assim descritas: 

 
1. Edital (Ação centralizada | MEC e FNDE): Após consulta em audiência 
pública, o edital é publicado com a definição do objeto, características das 
obras, prazos e as especificações técnicas e pedagógicas dos livros, 
materiais didáticos e literários. 
2. Inscrição das obras (Ação descentralizada | Editoras e autores | 
Duração média de 201 dias): Envolve o processo de escrita e elaboração 
das obras, que atendem à legislação educacional, como a BNCC, às 
orientações do edital e às necessidades das redes de ensino. 
3. Avaliação pedagógica (Ação Centralizada | MEC | Duração média de 
297 dias): As obras são submetidas à avaliação pedagógica conduzida por 
uma comissão técnica nomeada pelo MEC e formada por professores e 
especialistas que atuam em universidades e na educação básica, com o 
objetivo de verificar sua qualidade e adequação ao edital e à legislação. 
4. Escolha das obras (Ação descentralizada: diretores, coordenadores e 
professores | Duração média de 20 dias): Cada escola é responsável pela 
escolha do próprio material didático. Os professores optam, entre as obras 
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aprovadas na etapa de avaliação, por aquelas que melhor atendam ao projeto 
pedagógico da escola.  
5. Negociação (Ação centralizada: FNDE | Duração média de 38 dias): 
Com a definição da quantidade de obras a ser adquirida com base no Censo 
do INEP, tem início o processo de negociação. Devido ao grande volume, o 
preço pode ser até 10 vezes menor do que o pago por obra equivalente no 
mercado. Mediante acordo, é assinado o contrato.  
6. Produção gráfica (Ação descentralizada: Editoras | Duração média de 
45 dias): Etapa de impressão, acabamento e paletização de todas as obras 
adquiridas, que representam, em média, 150 milhões de livros por ano. Toda 
a produção é supervisionada pelo FNDE para garantir a qualidade gráfica e 
a adequação às especificações técnicas do edital.  
7. Distribuição (Ação centralizada: FNDE e Correios | Duração média de 
130 dias): A distribuição das obras é de responsabilidade do FNDE e dos 
Correios. Todas as escolas que aderiram ao PNLD recebem as obras 
selecionadas pelos professores antes do início do ano letivo.  
8. Uso do material (Ação descentralizada: alunos e professores): Os 
rigorosos padrões de qualidade e de acessibilidade resultam em material de 
excelência e de uso inclusivo e democrático por toda a comunidade escolar. 
O material didático é utilizado por período de até quatro anos, quando tem 
início um novo ciclo. 

 

1.1 O PNLD 2019 
 

Especificamente sobre o PNLD 2019, o edital apresentou como critério que as 

obras estivessem alinhadas à terceira versão da BNCC, de modo que os livros 

pudessem ser instrumentos de implantação da BNCC nas escolas. Todos os livros, 

destinados aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, foram adquiridos no formato 

consumível, isto é, o aluno não precisa devolver o livro para a escola no final do ano 

letivo, pois nessa fase se entende que o registro no próprio livro é um importante 

recurso de aprendizagem.  

O PNLD 2019 passou a exigir que todo o material destinado ao professor fosse 

licenciado em Creative Commons, de modo que a sociedade pudesse ter acesso a 

esse conteúdo. O acervo de recursos educacionais abertos está disponível no site 

<https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home>. O PNLD 2019 distribuiu obras para 

os professores da Educação Infantil e alunos e professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, fez a reposição de livros consumíveis de alunos e professores 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e distribuiu livros 

adicionais para novas matrículas em todos os segmentos da Educação Básica. 

 

 

 

 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
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Tabela 1 – Atendimento do PNLD 2019 

Etapa de ensino Escolas 
beneficiadas 

Alunos 
beneficiados 

Total de 
exemplares 

Valor de aquisição 

Educação 
Infantil 

74 409 5 448 222 646 795 R$ 9 826 136,60 

Anos Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

92 467 12 189 389 80 092 370 R$ 615 852 107,23 

Anos Finais do 
Ensino 
Fundamental 

48 529 10 578 243 24 523 891 R$ 224 516 830,94 

Ensino Médio 20 229 6 962 045 20 835 977 R$ 251 830 577,40 

Total geral 147 857 35 177 899 126 099 033 R$ 1 102 025 652,17 
Fonte: DADOS estatísticos. FNDE, [2020]. Disponível em: 

<https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos>.  
Acesso em: 27 fev.2021. 

 

 Observando os dados relativos apenas aos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, o PNLD 2019 atendeu mais de 12 milhões de alunos em todo o país. O 

fato de todas as obras passarem por uma avaliação pedagógica fez com que a 

qualidade dos materiais didáticos produzidos no Brasil se elevasse com o passar dos 

anos, refletindo inclusive nos materiais destinados às redes privadas de ensino. Outro 

aspecto importante é que essa política pública tem alta capilaridade de distribuição 

em território nacional, o que promove o acesso de crianças e professores dos mais 

variados contextos regionais e socioeconômicos.  

Os editais que têm sido publicados nos últimos anos buscam acompanhar as 

tendências educacionais contemporâneas, incluindo acervo de material digital e 

subsídios de apoio ao trabalho docente. Fica evidente que há uma preocupação cada 

vez maior em dar suporte à formação dos professores por meio dos conteúdos 

fornecidos pelo Programa. No entanto, o livro didático que deveria ser apenas um 

recurso estratégico passa a ocupar o espaço da formação deficitária de alguns 

profissionais e o da falta de planejamento, determinando, muitas vezes, o fazer em 

sala de aula.  

 
 
 
 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos
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1.2 A terceira versão da BNCC 
 

Na ocasião em que o edital do PNLD 2019 foi publicado, o documento da BNCC 

ainda estava em consulta pública e, por esse motivo, as obras foram inscritas 

considerando as premissas da terceira versão do documento. A terceira versão 

contemplava as contribuições feitas por inúmeros profissionais do campo educacional 

à primeira e segunda versão do documento.  

O objetivo da BNCC é o de estabelecer o conjunto de aprendizagens essenciais 

que todos os alunos devem desenvolver na Educação Básica. A BNCC não pretende 

estabelecer um currículo nacional, uma vez que as características de cada região do 

país são extremamente diferentes. O intuito é o de garantir a busca por “equidade na 

Educação”.  

 
A equidade supõe a igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer 
e aprender na escola, por meio do estabelecimento de um patamar de 
aprendizagem e desenvolvimento a que todos têm direito. Decorre disso a 
necessidade de definir, mediante pactuação interfederativa, direitos e 
objetivos de aprendizagem essenciais a ser alcançados por todos os alunos 
da educação básica. A BNCC vem cumprir esse papel, tendo como foco 
principal a igualdade e a unidade nacional (BRASIL, 2016, p. 11). 
 

A BNCC propõe dez competências gerais que se interligam na abordagem dos 

diferentes componentes curriculares para a construção de conhecimentos e 

habilidades. O enfoque à noção de competência é utilizado no sentido da “mobilização 

e aplicação dos conhecimentos escolares, entendidos de forma ampla (conceitos, 

procedimentos, valores e atitudes)”. Além disso, preconiza o compromisso com a 

“educação integral”, isto é, que objetiva a formação e o desenvolvimento humano 

global. 

 
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade (fatos, 
informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, 
econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a 
construção de uma sociedade solidária. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. 
3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
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4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-
visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, 
tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo. 
5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as 
escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos e resolver problemas. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de 
vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas e com a pressão do grupo. 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, 
gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer 
outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual 
deve se comprometer. 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos 
conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2016, p. 18-19). 

 

 Embora não haja uma menção direta à Literatura nas competências gerais da 

BNCC, pode-se inferir que a Literatura carrega os instrumentos necessários para o 

desenvolvimento dessas competências, uma vez que contribui para a humanização 

do sujeito e a formação integral que culmina na “construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva”. Como a Literatura se oferece para tratar dos mais variados 

temas, ela é comumente utilizada de forma transversal pela escola. A questão da 

transversalidade e da interdisciplinaridade surgiram, na década de 1990, com o intuito 

de extrapolar as disciplinas, promovendo uma integração entre as áreas. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), publicados em 1998, deram grande 

visibilidade à necessidade de a escola tratar o que o documento chamou de “temas 

transversais” (Ética, Meio ambiente, Pluralidade cultural, Orientação sexual, Trabalho 

e consumo).  

A terceira versão da BNCC se organiza em torno das seguintes etapas: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Na etapa do Ensino Fundamental, o 
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documento apresenta as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens (Língua 

Portuguesa, Arte e Educação física3), Matemática, Ciências da Natureza (Ciências) e 

Ciências Humanas (Geografia e História).  

O texto de apresentação da área de Linguagens traz uma abordagem da 

linguagem enquanto mecanismo de comunicação que faz com que o ser humano se 

constitua como um sujeito social.  

 
Ao se abordar a linguagem no sistema semiótico, que estuda a significação 
dos textos que se manifestam em qualquer forma de expressão, pode-se falar 
de formas de linguagem: verbal (fala e escrita), não verbal (visual, gestual, 
corporal, musical) e multimodal (integração de formas verbais e não verbais). 
Os conhecimentos humanos são sempre construídos por formas de 
linguagem, sendo fruto de ações intersubjetivas, geradas em atividades 
coletivas, pelas quais as ações dos sujeitos são reguladas por outros sujeitos. 
A escolarização das linguagens com base nesse pressuposto significa 
conscientizar os sujeitos do seu “ser-pensar-fazer” e gerar um “fazer-saber”. 
O fazer baseado na reflexão é uma transformação que modifica o sujeito, que 
passa do fazer imediato para um fazer informado, persuasivo e interpretativo. 
Ao reconhecer as estruturas profundas das linguagens (as formas e os 
valores implícitos), ele poderá compreender melhor as estruturas de 
superfície que se manifestam em textos, tornando-se capaz, se quiser, de 
manipulá-las, aceitá-las, contestá-las e transformá-las (BRASIL, 2016, p. 59). 

 

A linguagem faz com que o ser humano seja diferente dos demais animais, pois 

é por meio dela que se constituem as narrativas e as memórias. A criança recém-

nascida não fala e a aquisição da linguagem irá se desenvolver a partir das interações 

com o meio, por isso se entende que o ser humano é social. A linguagem consolida 

as vivências e as narrativas de vida do sujeito. Quando adulto, as memórias da época 

em que o indivíduo ainda não falava são dificilmente acessadas, o que corrobora para 

dar ainda mais visibilidade para a estreita ligação entre linguagem, memória e 

narrativa. As memórias que formam a identidade de um indivíduo e a memória coletiva 

de um grupo social são comunicadas por seus narradores que utilizam diferentes 

recursos (verbal, não verbal e multimodal).   

 
O corpo linguagem, o corpo palavra, o corpo escrita encontra na literatura seu 
mais perfeito exercício. A literatura não apenas tem a palavra em sua 
constituição material, como também a escrita é seu veículo predominante. A 
prática da literatura, seja pela leitura, seja pela escritura, consiste exatamente 
em uma exploração das potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita, 
que não tem paralelo em outra atividade humana (COSSON, 2019, p. 16). 

 

 
3 O componente Língua Inglesa está incluído na área de Linguagens apenas para os Anos Finais do 
Ensino Fundamental.  
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O documento da BNCC apresenta a preocupação de sistematizar a 

Alfabetização nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental e indica que “a 

apropriação do sistema alfabético da escrita ocupa espaço de reflexão especial, sendo 

as demais linguagens ressignificadas pela alfabetização, inclusive a linguagem oral, 

corporal e artística”. Neste ponto do texto, percebe-se que a Literatura fica 

atravessada pelas questões do conhecimento linguístico, importantes para o sucesso 

da etapa de alfabetização. 

A escrita é um dos mais sofisticados recursos, utilizados pela humanidade, para 

registrar a cultura produzida através do tempo. Para além da característica 

comunicativa, a escrita tem em si o intuito de tornar os saberes imortais. É no processo 

de Alfabetização que a criança vai sistematizar o conjunto das experiências vividas 

sobre leitura e escrita. Segundo Soares (2003, p. 96), além da aquisição da 

“tecnologia” dos processos de leitura e escrita, que acontece por meio da 

alfabetização, a criança também precisa desenvolver competências que permitam que 

ela faça uso desses recursos em práticas sociais de leitura e escrita, o que se chama 

Letramento. Essa fase de transição da infância não-alfabetizada para o ingresso no 

universo letrado gera uma alta expectativa da escola em estimular a criança a dominar 

rapidamente os sistemas que envolvem a escrita e a leitura nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental e, por esse motivo, a Literatura passa a ser esse “perfeito 

exercício” para a construção de tais aprendizagens.  

  Adentrando ainda mais o documento, observa-se que não há menção direta 

à Literatura no conjunto de competências específicas da área de Linguagens, mas, 

assim como acontece com as competências gerais, aqui também enxergamos a 

transversalidade de que a Literatura pode se revestir. 

 
1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica e social e 
o seu caráter constitutivo de organização e significação da realidade. 
2. Reconhecer as linguagens como fonte de legitimação de acordos e 
condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão 
dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social. 
3. Desenvolver visão crítica das linguagens, tendo por base o estudo da 
natureza, gênese e função delas para operar com a pluralidade das formas 
de expressão. 
4. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas, prevendo a coerência de sua posição e a dos 
outros, para partilhar interesses e divulgar ideias com objetividade e fluência 
diante de outras ideias. 
5. Reconhecer as linguagens como parte do patrimônio cultural material e 
imaterial de uma determinada coletividade e da humanidade. 
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6. Respeitar e preservar as diferentes linguagens, utilizadas por diversos 
grupos sociais, em suas esferas de socialização. 
7. Usufruir do patrimônio linguístico, artístico e de práticas corporais nacionais 
e internacionais, com suas diferentes visões de mundo, pelo acesso ao 
acervo e possibilidades de construção de categorias de diferenciação, 
apreciação e criação. 
8. Interagir pelas linguagens, em situações subjetivas e objetivas, inclusive 
aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e 
estatutos de interlocutores, como as próprias do mundo do trabalho, 
colocando-se como protagonista no processo de produção/compreensão, 
para compartilhar os valores fundamentais de interesse social e os direitos e 
deveres dos cidadãos, com respeito ao bem comum e à ordem democrática 
(BRASIL, 2016, p. 62). 

 

Especificamente sobre Língua Portuguesa para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, o documento apresenta a preocupação de garantir que os alunos 

tenham acesso aos saberes linguísticos. O trabalho com o texto é colocado como 

central nas práticas de linguagem, considerando suas muitas modalidades como 

textos que se apresentam na “imprensa, na TV, nos meios digitais, na publicidade, em 

livros didáticos”.  

 
A meta do trabalho com a Língua Portuguesa, ao longo do Ensino 
Fundamental, é a de que crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendam 
a ler e desenvolvam a escuta, construindo sentidos coerentes para textos 
orais e escritos; a escrever e a falar, produzindo textos adequados a situações 
de interação diversas; a apropriar-se de conhecimentos e recursos 
linguísticos – textuais, discursivos, expressivos e estéticos – que contribuam 
para o uso adequado da língua oral e da língua escrita na diversidade das 
situações comunicativas de que participam (BRASIL, 2016, p. 63). 

 
 

A BNCC de Língua Portuguesa se estrutura em torno de cinco eixos 

organizadores que apresentam unidades temáticas, objetos de conhecimento e 

habilidades. Os eixos são apresentados na seguinte ordem: Oralidade, Leitura, 

Escrita, Conhecimentos Linguísticos e Gramaticais e, por fim, Educação Literária. 

Sobre o eixo Educação Literária, a BNCC aponta o objetivo de contribuir com a 

“formação do leitor literário, capaz de apreender e apreciar o que há de singular em 

um texto cuja intencionalidade não é imediatamente prática, mas artística”. Não ser 

imediatamente prática, significa garantir que o aluno tenha acesso a uma cuidadosa 

seleção de textos literários.  

 
O leitor descobre, assim, a literatura como possibilidade de fruição estética, 
alternativa de leitura prazerosa. Além disso, se a leitura literária possibilita a 
vivência de mundos ficcionais, possibilita também ampliação da visão de 
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mundo, pela experiência vicária com outras épocas, outros espaços, outras 
culturas, outros modos de vida, outros seres humanos.  
Nesse eixo, e também no eixo Leitura, a escolha dos textos para leitura pelos 
alunos deve ser criteriosa, para não expô-los a mensagens impróprias ao seu 
entendimento, consoante determinam os Artigos 78 e 79 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) (BRASIL, 2016, p. 65). 

 

É esperado que o componente curricular Língua Portuguesa garanta aos 

alunos o desenvolvimento de dez competências específicas. Neste trecho do 

documento, a Literatura é citada no item 10:  

 
1. Reconhecer a língua como meio de construção de identidades de seus 
usuários e da comunidade a que pertencem. 
2. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 
3. Demonstrar atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 
4. Valorizar a escrita como bem cultural da humanidade. 
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem 
adequado à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual. 
6. Analisar argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos 
meios de comunicação, posicionando-se criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias. 
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos e 
interesses pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, 
trabalho etc.). 
9. Ler textos que circulam no contexto escolar e no meio social com 
compreensão, autonomia, fluência e criticidade. 
10. Valorizar a literatura e outras manifestações culturais como formas de 
compreensão do mundo e de si mesmo (BRASIL, 2016, p. 66). 

 

De modo geral, o documento não orienta o trabalho sistemático ou organizado 

com a Literatura, especialmente nas competências. A contribuição para a formação 

do leitor literário vai aparecer no desdobramento das habilidades do eixo da Educação 

Literária. Cabe ao professor identificar oportunidades de apresentar textos literários, 

ainda que de forma transversal, para garantir o desenvolvimento das competências 

esperadas para esse segmento de ensino.   

 

1.3 Corpus  
 

A coleção Ápis, de autoria de Terezinha Bertin, Vera Marchezi e Ana Trinconi, 

publicada pela editora Ática e aprovada no PNLD 2019, é composta de cinco volumes 

para o aluno e mais cinco volumes para o professor. Cada volume representa um ano 

de escolaridade. O livro do professor apresenta os pressupostos teórico-
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metodológicos utilizados pelas autoras, a reprodução integral do livro do aluno em 

tamanho reduzido com as respostas às atividades, acompanhada de orientações 

didáticas. 

O objeto de estudo desta pesquisa é o livro do professor do 1º ano dessa 

coleção. A escolha desse corpus se deu mediante à análise da tabela 2, reproduzida 

a seguir. Esse livro foi o mais adotado pelos professores para o componente curricular 

Língua Portuguesa e, por esse motivo, foi selecionado como corpus deste trabalho. 

Além disso, a hipótese desta pesquisa é a de que os textos literários, propostos no 

livro didático, sejam utilizados como pretextos para o desenvolvimento de assuntos 

ligados à Linguística e não propriamente à Literatura. Entendemos que o 1º ano 

carrega de forma mais evidente a necessidade de apoiar a criança no processo de 

alfabetização. Sendo assim, nos interessa investigar como o livro didático concatena 

as expectativas do processo de alfabetização e a formação do leitor literário. Optamos 

também pelo livro do professor pelo simples fato de que ele é mais completo para esta 

análise. Em outras palavras, no livro do professor, as orientações didáticas garantem 

um entendimento mais profundo das intenções pedagógicas das propostas realizadas 

no livro do aluno e nos permite analisar o que é apresentado aos discentes.  

 
Tabela 2 – Aquisição de obras de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental  

(destaque para a obra Ápis Língua Portuguesa) 

Título Editora Tipo Quant. de 
exemplares 

Valor 
unitário 

Valor total 

Vamos Aprender 
Língua 
Portuguesa 1 

Edições 
SM Ltda. 

Livro do Aluno 43 477 10,98 477 377,46 

Livro do Professor 2 326 13,17 30 646,59 

Aprender Juntos 
Língua 
Portuguesa 1 

Edições 
SM Ltda. 

Livro do Aluno 173 815 13,17 2 289 143,55 

Livro do Professor 9 931 16,47 163 563,57 

Meu Livro de 
Língua 
Portuguesa 1 

Editora 
AJS Ltda. 

Livro do Aluno 102 188 12,60 1 287 568,80 

Livro do Professor 6 632 34,86 231 191,52 

Ápis Língua 
Portuguesa 1 

Editora 
Ática S.A. 

Livro do Aluno 700 424 10,55 7 389 473,20 

Livro do Professor 37 368 17,54 655 434,72 
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Akpalô Língua 
Portuguesa 1 

Editora do 
Brasil S.A. 

Livro do Aluno 91 430 14,03 1 282 762,90 

Livro do Professor 5 374 17,33 93 131,42 

Crescer Língua 
Portuguesa 1 

Editora do 
Brasil S.A. 

Livro do Aluno 61 360 13,20 809 952,00 

Livro do Professor 4 114 15,68 64 507,52 

Encontros Língua 
Portuguesa 1 

Editora 
FTD S.A. 

Livro do Aluno 167 456 10,16 1 701 352,96 

Livro do Professor 9 959 23,12 230 252,08 

Conectados 
Língua 
Portuguesa 1 

Editora 
FTD S.A. 

Livro do Aluno 70 518 12,48 880 064,64 

Livro do Professor 4 362 24,85 108 395,70 

Buriti Mais 
Português 1 

Editora 
Moderna 
Ltda. 

Livro do Aluno 588 260 6,99 4 111 937,40 

Livro do Professor 33 897 13,32 451 508,04 

Itororó Português 
1 

Editora 
Moderna 
Ltda. 

Livro do Aluno 28 441 8,92 253 693,72 

Livro do Professor 1 894 33,32 63 108,08 

Novo Pitanguá 
Língua 
Portuguesa 1 

Editora 
Moderna 
Ltda. 

Livro do Aluno 72 564 9,49 688 632,36 

Livro do Professor 4 379 26,00 113 854,00 

Vem Voar Língua 
Portuguesa 1 

Editora 
Scipione 
Ltda. 

Livro do Aluno 136 674 12,08 1 651 021,92 

Livro do Professor 7 427 36,63 272 051,01 

Língua 
Portuguesa 1 

Terra Sul 
Editora 
Ltda. 

Livro do Aluno 25 609 29,25 749 063,25 

Livro do Professor 2 547 53,47 136 188,09 

Fonte: DADOS estatísticos. FNDE, [2020]. Disponível em: 
<https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos>.  

Acesso em: 27 fev.2021. 

   

O livro do aluno do 1º ano da coleção Ápis está estruturado em 22 unidades 

temáticas permeadas pelas seguintes seções: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos
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● Introdução – Ler e escrever é um presente: apresenta uma introdução que 

pretende motivar o aluno a conhecer o livro didático e especialmente “estimular 

a fruição da leitura e o encantamento do leitor com o universo da literatura”.  

● Assim também aprendo: traz a primeira atividade da unidade e de acordo com 

a descrição da obra objetiva promover uma atividade lúdica em que seja 

possível levantar os conhecimentos prévios dos alunos. 

● Para iniciar: dá pistas do texto que será trabalhado na seção Leitura. 

● Leitura: apresenta o texto central das práticas de aprendizagem da unidade. 

● Interpretação do texto: traz atividades orais e escritas de interpretação do texto 

trabalhado na seção Leitura. 

● Prática de oralidade: como o próprio título sugere, a seção vai desenvolver 

práticas de trabalho com a oralidade. 

● Palavras em jogo: desenvolve a escrita das palavras, sistematiza e consolida o 

sistema alfabético de escrita. 

● Tecendo saberes: seção que propõe trabalhar conceitos de maneira 

interdisciplinar. 

● Aí vem…: de acordo com a descrição da obra, nesta seção “há sempre um 

texto a mais para ler”.  

● Produção de texto: privilegia a produção de textos orais e escritos. 

● Memória em jogo: trabalha com a memorização de textos curtos como 

parlendas, trava-línguas, trechos de poemas, entre outros.  

● O que estudamos: seção de revisão situada ao final do livro.  

● Projeto de leitura: seção que desenvolve o eixo Educação Literária, localizada 

ao final do livro.  

 

Abaixo, estão elencadas as unidades temáticas, objetos de conhecimento e 

habilidades referentes ao eixo Educação Literária para o 1º ano do Ensino 

Fundamental, publicados na terceira versão da BNCC. Esses dados embasaram a 

elaboração do livro e, portanto, são indicadores importantes para a análise da obra 

didática. 
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Tabela 3 – Eixo Educação Literária 

Unidades 
temáticas 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

Categorias do 
discurso literário 

Elementos constitutivos 
do discurso narrativo 
ficcional em prosa e 
versos: estrutura da 
narrativa e recursos 
expressivos 

(EF01LP37) Identificar os constituintes básicos da 
estrutura de narrativa ficcional lida ou ouvida: 
personagens, tempo e espaço. 

Elementos constitutivos 
do discurso poético em 
versos: estratos fônico e 
semântico 

(EF01LP38) Reconhecer, em textos versificados, 
rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, 
expressões, comparações, relacionando-as com 
sensações e associações. 

Reconstrução do 
sentido do texto 
literário 

Recursos de criação de 
efeitos de sentido 

(EF01LP39) Construir, pela observação da 
sequência de imagens, o sentido de uma narrativa 
visual (livros de imagem, histórias em quadrinhos). 

Experiências 
estéticas 

Processos de criação (EF01LP40) Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, e tendo ou não o professor como 
escriba, textos literários lidos pelo professor. 
 
(EF01LP41) Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas e poemas, com entonação e 
emotividade. 

O texto literário 
no contexto 
sociocultural 

Dimensão social e 
estética do texto literário 

(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo do imaginário e reconhecer 
também a sua dimensão lúdica e de 
encantamento. 

Interesse pela 
leitura literária 

Apreciação de texto 
literário 

(EF01LP43) Ouvir, com atenção e interesse, a 
leitura de textos literários de gêneros e autores 
variados, feita pelo professor, e conversar com os 
colegas sobre o que acharam do texto. 
 
(EF01LP44) Selecionar livros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de aula para 
leitura individual, na escola ou em casa, explicando 
os motivos de sua escolha. 

Fonte: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Segunda versão revista. 
Brasília: MEC, 2016. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/bncc-

2versao.revista.pdf>. Acesso em: 07 out. 2019. 
 

Em consonância com o objetivo desta pesquisa, as seções Introdução, Aí 
vem… e Projeto de Leitura foram selecionadas como recorte de análise, uma vez que 

constituem os espaços destinados dentro do livro didático ao trabalho com o eixo da 

Educação Literária. É interessante registrar que o corpus deste trabalho se desdobra 

em outros objetos de pesquisa. O mapeamento a seguir indica as obras literárias 

trabalhadas no Ápis, volume 1. Algumas dessas obras serão esmiuçadas na análise 
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do capítulo 2 para observarmos as consequências da transposição de suporte (da 

obra original para o livro didático). 
 

Tabela 4 – Mapeamento dos textos literários apresentados na obra Ápis, volume 1 

Unidade/
Seção 

Título do texto Obra original Autor Gênero 
textual 

Introdução 
/ Projeto 

de Leitura 

-- O menino que 
descobriu as palavras 

Cineas Santos & 
Archanjo 

Narrativa 

1 
Aí vem… 
história 

-- Amigos Silvana Rando Narrativa 

6 
Aí vem… 
parlenda 

Os sete gatinhos Por enquanto eu sou 
pequeno 

Pedro Bandeira Poema 

7 
Aí vem… 

lenda 

A Lenda do Tangram Educação Matemática 
em Revista 

-- Fábula 

9 
Aí vem… 
poema 

Todas Uma cor, duas cores, 
todas elas 

Lalau e Laurabeatriz Poema 

10 
Aí vem… 
história 

em versos 

Porcodrama Um caldeirão de 
poemas (2) 

Lewis Carroll  
Tatiana Belinky 
(trad.) 

Poema 

11 
Aí vem… 
cantiga 
popular 

Passa, passa, gavião Domínio público -- Cantiga 

13 
Aí vem… 

fábula 

O sapo e o boi Fábulas de Esopo Esopo  
Heloisa Jahn (trad.) 

Fábula 

17 
Aí vem… 
poema 

Pé de pilão Pé de pilão Mario Quintana Poema 

18 
Aí vem… 
história 

Os três porquinhos Clássicos com 
pictogramas 

Ana Serna Vara Narrativa 

20 
Aí vem… 
poema 

A roupagem dos bichos Trocadilho Jaqueline Salgado Poema 

Fonte: Autora (2020). 
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O conjunto de textos selecionados na obra Ápis, volume 1, privilegia autores 

contemporâneos e o gênero textual poema. A predominância do poema nos primeiros 

anos de escolaridade é um aspecto que está sendo analisado em alguns trabalhos 

acadêmicos. Com o passar dos anos, a indicação de poemas diminui drasticamente 

e o que fica de reflexão é que esse gênero possui atributos (rimas, oralidade) que 

favorecem o desenvolvimento de conhecimentos linguísticos. Por esse motivo são 

claramente indicados no 1º ano. Fica evidente que a escola acaba sempre usando as 

questões estruturais da Literatura para trabalhar aspectos linguísticos. Essa intenção 

justifica o “abandono” gradativo do poema.  

 
O fato de o volume 1 ser dirigido a um público que está em processo de 
alfabetização explica a escolha predominante pelo gênero poético em 
detrimento das narrativas e de outros gêneros literários. [...] A sonoridade, o 
ritmo e o aspecto lúdico são características marcantes desse gênero literário, 
significando uma estratégia para atrair o pequeno leitor. Além disso, tal 
escolha facilita a condução de atividades que visam despertar a consciência 
fonológica nas crianças (RODRIGUES, 2006, p. 88). 

 

Os onze textos, indicados na obra didática, podem ser distribuídos ao longo 

dos oito meses que compõem o ano letivo. Isso significa que o aluno terá contato com 

um desses textos por mês, minimamente, se o professor seguir estritamente o que 

está sendo indicado na obra didática. O contato da criança com um texto literário por 

mês é insuficiente, sendo necessário que o professor invista em outras possibilidades, 

como indicado na resenha do Guia de livros didáticos do PNLD 2019: 

 
No eixo da Educação Literária, ainda que a coleção apresente um repertório 
de textos, de autores representativos clássicos e contemporâneos, de 
diferentes épocas, regiões e países, bem como projetos de leitura que 
contribuem para o aprimoramento da formação do leitor literário, é 
fundamental que o professor amplie as atividades destinadas à leitura do 
texto literário. Cabe promover atividades em que o estudante possa ter, 
sempre que possível, maior contato com obras impressas de literatura (pré-
selecionadas pelo professor), a fim de que possa folhear, manusear e 
escolher as obras que desejar ler (BRASIL, 2018, p. 57). 

 

É na escola que se aprende a adentrar camadas mais profundas da leitura 

literária. Por esse motivo, a seleção de textos é altamente relevante para este 

propósito. O repertório do professor acaba sendo um dos principais fatores que 

influenciam a seleção das obras que serão apresentadas aos alunos. Segundo Paiva 

(2016, p. 17), “a prática cotidiana comprova, assim como confirmam as teorias sobre 

leitura, que o hábito de leitura de um educador determina a sua ação no trabalho com 
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a Literatura”. No entanto, há também de se considerar as obras indicadas no livro 

didático, objeto deste estudo. A seleção oferecida na obra Ápis, volume 1, poderia ser 

mais cuidadosa, uma vez que o mercado editorial de Literatura Infantil no Brasil tem 

crescido e produzido obras de qualidade relevante, inclusive distribuídas pelos 

programas do livro.  

 
A Literatura Infantil Brasileira está consolidada. Nas últimas quatro décadas, 
autores, críticos literários e pesquisadores – especificamente dos campos da 
Educação e das Letras -, motivados pelas novas perspectivas educacionais 
e somados ao contexto social que a criança conquistou, trilharam um caminho 
de via única à qualidade dos livros literários para crianças. Atualmente, 
temos, em solo brasileiro, três autores reconhecidos com o prêmio Hans 
Christian Andersen, concedido pelo International Board on Books for Young 
People (IBBY), o Nobel da Literatura Infantil e Juvenil – Lygia Bojunga, 
laureada em 1982; Ana Maria Machado, que recebeu o prêmio em 2020; e, 
em 2014, Roger Mello, destacando-se também por ter sido o melhor ilustrador 
latino-americano a receber a condecoração. Em nosso país, desde 1968, o 
prêmio Jabuti contempla o melhor da Literatura Infantil, além da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) premia e atesta, com selos de 
qualidade, os livros destinados às crianças desde o mesmo período 
(BITTENS, 2018). 

 

Pedro Bandeira, Lalau e Laurabeatriz, Tatiana Belinky e Mario Quintana são 

nomes consagrados na Literatura Infantil. As fábulas de Esopo e a obra Trocadilho 

também oferecem um repertório literário interessante para a criança. No entanto, vale 

ressaltar que algumas obras indicadas não têm características literárias e poderiam 

ser classificadas como obras paradidáticas. Tomamos como referência os critérios de 

análise de qualidade literária indicados no PNBE: “a qualidade textual, a temática e a 

gráfica”.  

 
A qualidade textual de uma obra se revela, basicamente, nos aspectos éticos, 
estéticos e literários, na estruturação da narrativa, poética ou imagética, numa 
escolha vocabular que não só respeite, mas também amplie o repertório 
linguístico de crianças. [...] A qualidade temática se manifesta na diversidade 
e no tratamento dado ao tema, no atendimento aos interesses das crianças, 
aos diferentes contextos sociais e culturais em que vivem e ao nível dos 
conhecimentos prévios que possuem. [...] A qualidade gráfica se traduz na 
excelência de um projeto gráfico capaz de motivar e enriquecer a interação 
do leitor com o livro. Chamamos de projeto gráfico a qualidade estética das 
ilustrações; a articulação entre as linguagens verbais e visuais; o uso de 
recursos gráficos adequados a crianças na etapa inicial de inserção no 
mundo da escrita (PAIVA, 2016, p. 32, 34 e 36).  

 

Segundo Rangel ([2020], s.p.), as obras paradidáticas começaram a ser 

produzidas nos anos 1970 com a intenção de se diferenciar dos livros didáticos que 
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tinham o objetivo de atender ao currículo de uma disciplina e ano de escolaridade. O 

livro paradidático não tinha essa obrigatoriedade e era elaborado com a finalidade de 

trabalhar alguns aspectos curriculares ou temas transversais. Considerando essa 

definição, se constata que alguns textos que se oferecem para o trabalho da Literatura 

na obra Ápis, volume 1, são paradidáticos e não literários.  

A obra Amigos, publicada pela Abacatte Editorial em 2013, escrita e ilustrada 

por Silvana Rando, é um exemplo de obra paradidática. A obra apresenta uma 

narrativa em terceira pessoa sobre a temática da amizade. Os personagens que 

ilustram essa narrativa são uma menina e um porquinho com características 

humanizadas. Ambos são retratados com traços de aparência bastante similares e 

alguns acessórios os diferenciam. As ilustrações apoiam literalmente o texto que é 

apresentado por meio de frases curtas e com uma estrutura simples. Todo o texto está 

grafado em letras maiúsculas na obra original, o que indica uma preocupação com o 

leitor em fase de alfabetização.  

A narrativa se desenvolve apresentando cenas de interação entre os dois 

personagens, enfatizando noções opostas como dias de sol e dias de chuva, rir e 

chorar, o que caracteriza uma intenção pedagógica de trabalhar com opostos.  

Considerando as características observadas na obra original, percebe-se o objetivo 

de trabalhar temas que se interligam a diversas áreas do conhecimento em uma 

abordagem ficcional frágil, o que leva à conclusão de que a obra Amigos pode ser 

considerada uma obra paradidática e não literária. Provavelmente, a obra tenha sido 

produzida com a intenção clara de apoiar a escola no diálogo com essas questões 

temáticas, mas foi selecionada inadequadamente para compor o espaço do literário 

dentro da obra Ápis.  

 Por enquanto eu sou pequeno, de Pedro Bandeira e ilustrada por Attílio, 

publicada pela Editora Moderna, é um exemplo de obra que transita entre o 

paradidático e o literário. A obra apresenta 23 poemas que abordam temáticas 

relacionadas ao universo da infância. Todo o texto é grafado em letras maiúsculas, e 

as páginas são ilustradas. Os poemas apresentados na obra de Pedro Bandeira 

apresentam frases curtas, vocabulário acessível e muitas rimas. As ilustrações 

representam os poemas de forma caricatural. Todos os poemas apresentados nessa 

obra carregam o diálogo com uma ilustração que remete literalmente ao que está 

sendo proposto no texto verbal. 
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Uma segunda perspectiva sob a qual podem ser consideradas as relações 
entre escolarização, de um lado, e literatura infantil, de outro, é interpretá-las 
como sendo a produção, para a escola, de uma literatura destinada a 
crianças: nesta perspectiva, analisa-se o processo pelo qual uma literatura 
produzida para a escola, para os objetivos da escola, para ser consumida 
pela escola, pela clientela escolar – busca-se literalizar a escolarização 
infantil (SOARES, 2011, p. 17). 

   

A obra O menino que descobriu as palavras, de Cineas Santos & Archanjo, 

publicada pela editora Ática, apresenta a narrativa de um menino que está 

descobrindo o significado das palavras. O texto destaca palavras que rimam, como 

menino/pequenino, contente/gente, e assim por diante. A obra traz algumas 

afirmações que esbarram em uma perspectiva moral, como:   

 

• “Umas são festa e alegria / Como palhaço e folia”: enquanto substantivo, a 

palavra palhaço fica adequadamente associada à festa e alegria, mas se for 

como adjetivo, a conotação da palavra é outra; 

• “Outras são sempre tristeza / Como doença e pobreza”: é problemático 

considerar que o contexto de doença e pobreza esteja sempre relacionado ao 

sentimento de tristeza; 

• “Outras, trevas, escuridão como vingança e traição”: as palavras vingança e 

traição são apresentadas com uma fonte tipográfica vermelha. A página tem 

um fundo preto, e o menino apresenta uma expressão de medo. A forma como 

as palavras estão sendo indicadas pouco contribui para que a criança 

estabeleça vínculos com os significados, sem a apropriação de um discurso 

moral; 

• “Outras, razão e beleza como homem e natureza”: mesmo que a palavra 

homem tenha sido citada com a intenção de representar a humanidade, ela 

carrega um repertório social contemporâneo que consolida a exclusão do 

feminino; 

• Existe também uma associação das palavras brilho e luz com Jesus, o que 

desperta para uma intencionalidade religiosa, que não é papel do literário. Na 

quarta capa do livro, a palavra Jesus aparece rodeada por adjetivos, como: 

carinho, amor, vida, luz, canção.  
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Aspectos que definem uma obra literária não são encontrados nessa obra e 

consideramos que os temas abordados de forma unívoca também não contribuem 

para que a obra seja classificada como paradidática. Sendo assim, essa obra foi 

inadequadamente selecionada para compor o repertório de textos indicados para o 

aluno na obra Ápis. É preocupante constatar que ela tenha sido a única obra escolhida 

para compor a seção Projeto de Leitura, que visa desenvolver oficinas literárias.  

Essa apropriação do paradidático como literário na obra Ápis, volume 1, não é 

apontada na resenha do Guia do livro didático que, ao contrário, tece comentários 

elogiosos à seleção apresentada. 

 
A coleção contempla a leitura de textos de diferentes gêneros, tais como 
poema, cantiga, adivinha, parlenda, trava-língua, tirinha, quadrinha, fábula, 
história em quadrinhos, convite, cantiga, carta pessoal, texto instrucional, 
reportagem, cartaz, capa de livros. Há diversidade de temas do universo 
infantil, proporcionando ao estudante experiências significativas de leitura. As 
contribuições para a formação do leitor de literatura são um ponto positivo da 
coleção, seja pela diversidade de textos de diferentes regiões e países e de 
autores representativos, seja pela exploração dos temas, das capas de livros 
literários, de resenhas e de informações sobre os autores das obras. De modo 
geral, a obra atende à maioria dos critérios. Oferece um trabalho com 
sequências didáticas e gêneros textuais, abordando de forma adequada a 
leitura, a escrita e a literatura (BRASIL, 2018, p. 55). 

 

Enxergamos que a seleção de textos do Ápis, volume 1, não é integralmente 

adequada, mas vale aqui pontuar a dificuldade que as editoras de livros didáticos 

enfrentam na negociação de direitos autorais, obedecendo o que está disposto no 

Artigo 46 da Lei n° 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).  

 
Capítulo IV (Das Limitações aos Direitos Autorais) | Art. 46.  
 
Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
 
I - a reprodução: 
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, 
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se 
assinados, e da publicação de onde foram transcritos; 
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas 
de qualquer natureza; 
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob 
encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não 
havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de 
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita 
mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para 
esses destinatários; 
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II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado 
do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 
 
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 
polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 
autor e a origem da obra; 
 
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem 
elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização 
prévia e expressa de quem as ministrou; 
 
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 
transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, 
exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses 
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam 
a sua utilização; 
 
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no 
recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos 
de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 
 
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir 
prova judiciária ou administrativa; 
 
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 
plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da 
obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida 
nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

 

Em 2003, tramitou na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei n° 1.888/2003 

que solicitava o acréscimo do inciso IX no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais no 

sentido de “permitir a reprodução parcial ou integral, em livro didático, da obra 

intelectual de qualquer gênero, desde que explicitadas informações como autoria e 

outros elementos identificadores da obra”.  

 
IX - a reprodução parcial ou integral, em livro didático destinado à educação 
regular, da obra intelectual de qualquer gênero, na medida justificada para o 
fim educacional e desde que explicitados sua autoria e demais elementos 
identificadores. 

 

Os autores do projeto, deputados Colombo e Gustavo Fruet, “afirmam que a 

aplicação da referida lei, na sua forma atual, tem-se demonstrado ineficiente no que 

diz respeito à possibilidade de reprodução de obras intelectuais protegidas em livros 

didáticos, o que gera insegurança para a atividade editorial especializada nesse 

segmento”. No site da Câmara dos Deputados, a situação desse Projeto de Lei consta 

como “arquivada”. Em 2005, o parecer do relator Ivan Valente foi favorável ao Projeto. 

No entanto, o deputado Julio Lopes indicou a constituição de uma comissão especial 
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para analisar o Projeto. Em 2011, o Projeto foi arquivado pela mesa diretora, “tendo 

em vista o fim da presente legislatura”.  

Esse aspecto é um dos principais limitadores para a seleção de textos. Algumas 

obras pertencentes ao cânone literário estão em domínio público, o que facilita a 

reprodução e, por isso, são frequentemente indicadas nos livros didáticos dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. É importante destacar que muitas das obras do 

cânone apresentam uma linguagem e algumas expressões que precisam ser 

contextualizadas, pois dizem respeito a uma realidade social diferente da atual. No 

entanto, o cânone traz em si a importância da cultura acumulada ao longo dos anos.  

Além do cânone é imprescindível que o leitor em processo de formação tenha 

contato com as obras contemporâneas, mas a obrigatoriedade da negociação de 

direitos autorais representa um entrave para a publicação mesmo com finalidade 

pedagógica. Os valores exercidos por alguns escritores é exorbitante e inviabiliza a 

reprodução da obra. Em outros casos, o escritor só permite a reprodução de pequeno 

trecho, o que também causa prejuízo na fruição da obra.  

 
[...] a leitura dos fragmentos de textos literários presentes no livro didático não 
forma o leitor do livro, que é onde materialmente se apresenta a literatura, ou 
seja, a obra literária na sua integridade, representada pelo livro, fica para 
depois ou fora dos limites da escola (COSSON, 2020, p. 13). 

 

1.4 A escolarização da Literatura e a formação do leitor literário 
 

A Literatura transita na esfera escolar como parte do currículo. Comumente, a 

escola se apropria do literário em um processo que transveste a Literatura de 

pedagogia. Para Soares (2011), o termo escolarização da Literatura aponta para um 

fundamento intrínseco à realidade escolar e, por isso, não deve ser encarado como 

algo pejorativo, mas como um processo inevitável. A abordagem inadequada do 

literário enquanto componente do processo de escolarização é que precisa ser revista 

e discutida assim como qualquer outro saber. 

 
[...] o que se pode criticar, o que se deve negar não é a escolarização da 
literatura, mas a inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da 
literatura, que se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como 
resultado de uma pedagogização ou uma didatização mal compreendidas 
que, ao transformar o literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o 
(SOARES, 2011, p. 22). 
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O objetivo desta pesquisa encontra consonância em Soares (2011, p. 22-23) 

que discute as instâncias de escolarização da Literatura: “a biblioteca escolar; a leitura 

e o estudo de livros de literatura, em geral determinada e orientada por professores 

de Português; a leitura e o estudo de textos, em geral componente básico de aulas de 

Português”. Entendemos que os livros didáticos de Língua Portuguesa performam 

nesta última instância, citada por Soares. 

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil aponta dois indicadores relevantes: 

52% dos entrevistados afirmaram que começaram a se interessar por Literatura “por 

causa de indicação da escola ou de um professor”. Destrinchando esse dado, é 

possível perceber que a faixa etária de 5 a 10 anos, que equivale ao período dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, contribuiu significativamente para esse resultado. O 

segundo fator de interesse pela Literatura na mesma faixa etária diz respeito à 

“influência da mãe ou responsável do sexo feminino”.  
 

Fig. 2 – Fatores de interesse pela Literatura 
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Fonte: RETRATOS da leitura no Brasil. Instituto Pró-Livro: fomento à leitura e acesso ao livro, [2020]. 

Disponível em: <https://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-brasil-
2/apresentacao/>. Acesso em: 27 fev. 2021. 

  
Esses dados indicam a importância da escola como espaço de socialização da 

leitura, mas também nos desafiam a pensar no que, de fato, está sendo oferecido 

como Literatura nos Anos Iniciais e por que o interesse pela Literatura parece se 

desmanchar à medida em que os anos avançam. A Crítica e a Teoria Literária têm 

feito alguns alertas importantes sobre a abordagem que a escola faz da Literatura. 

Todorov (2009, p. 89), por exemplo, chama a atenção para o uso da Literatura 

enquanto método ou meramente para a aplicação da língua e do discurso. A tarefa da 

escola “deveria ser a de nos fazer ter acesso ao sentido dessas obras, pois 

postulamos que esse sentido, por sua vez, nos conduz a um conhecimento do 

humano, o qual importa a todos”. 

A partir da experiência e da reflexão sobre o humano buscamos, nesta 

pesquisa, apresentar a Literatura como “o grande debate de ideias do qual participa 

todo conhecimento do homem” (TODOROV, 2009, p. 89) ou como o “meio”, segundo 

Compagnon (2009). 

 
A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio – 
alguns dirão até mesmo o único – de preservar e transmitir a experiência dos 
outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que 
diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato 
que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos 
nossos. (COMPAGNON, 2009, p. 47).  

 

O debate de ideias e a fruição à Literatura constituem um direito humano, 

segundo Candido (2017). Sendo a Literatura um dos espaços artísticos de 
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manifestação cultural dos povos, Candido afirma que “ninguém é capaz de passar as 

vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado” 

(CANDIDO, 2017, p. 176). A Literatura abastece a necessidade humana de adentrar 

o universo da imaginação e, além disso, promove a oportunidade de o sujeito estar 

em outros contextos e em outros papéis. Nessa abstração da realidade, o leitor é 

provocado a refletir sobre os mais variados discursos. Essa reflexão faz com que 

aspectos da própria vida em sociedade sejam ressignificados pelo leitor e esse 

potente processo que a Literatura promove é o que Candido chama de humanização. 

No espaço da escola, a Literatura “chega a gerar conflitos, porque o seu efeito 

transcende as normas estabelecidas” (CANDIDO, 2017, p. 178). 

 Llosa (2009) defende que um mundo sem o romance seria o mundo da 

submissão dos seres humanos ao que está estabelecido. Em uma sociedade que 

privilegia a especialização e, nesse ponto, podemos entender que as disciplinas 

escolares sejam uma forma de especialização dos saberes, a Literatura, segundo 

Llosa, é o recurso que faz com que as pessoas dialoguem, independente de seus 

interesses e especificidades.  

 
E nada defende melhor os seres vivos contra a estupidez dos preconceitos, 
do racismo, da xenofobia, das obtusidades localistas do sectarismo religioso 
ou político, ou dos nacionalismos discriminatórios, do que a comprovação 
constante que sempre aparece na grande literatura: a igualdade essencial de 
homens e mulheres em todas as latitudes, e a injustiça representada pelo 
estabelecimento entre eles de formas de discriminação, sujeição ou 
exploração. 
Nada, mais que bons romances, ensina a ver nas diferenças étnicas e 
culturais a riqueza do patrimônio humano, e a valorizá-las como uma 
manifestação de sua múltipla criatividade. Ler boa literatura é divertir-se, com 
certeza; mas também aprender, dessa maneira direta e intensa que é a da 
experiência vivida através das obras de ficção, o que somos e como somos 
em nossa integridade humana, com os nossos atos, os nossos sonhos e os 
nossos fantasmas, a sós e na urdidura das relações que nos ligam aos outros, 
em nossa presença pública e no segredo de nossa consciência, essa soma 
extremamente complexa de verdades contraditórias – como as chamava 
Isaiah Berlin – de que é feita a condição humana (LLOSA, 2009, s.p). 

 

A Literatura, para Compagnon (2009, p. 33), “liberta o indivíduo de sua sujeição 

às autoridades, [...] ela o cura, em particular, do obscurantismo religioso”. “A literatura, 

instrumento de justiça e de tolerância, e a leitura, experiência de autonomia, 

contribuem para a liberdade e para a responsabilidade do indivíduo”. 

Neste ponto, em que a importância do literário para o sujeito surge com força 

por meio do conceito de humanização, estabelecemos um diálogo com a   
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desautomatização do olhar, abordada por Chklovski (2018). É importante pensar 

estratégias que contribuam para a formação do leitor literário. Chklovski contrapõe a 

ideia de que a poesia é uma manifestação artística altamente referenciada por 

imagens. Ele propõe que há duas vias distintas de imagens: “a imagem como um meio 

prático de pensar, meio de agrupar os objetos e a imagem poética, meio de reforçar a 

impressão” (CHKLOVSKI, 2018, p. 42). A “economia das energias criativas” é 

comentada por Chklovski a partir da ideia de associação da escolha das palavras a 

um entendimento rápido. Essa economia pode acontecer na linguagem cotidiana, uma 

vez que há uma urgência em comunicar com o menor esforço possível e, assim, ele 

tece todo um pensamento sobre o processo de “automatização dos objetos”.  

Na linguagem do dia a dia, as frases são formuladas rapidamente e as palavras 

são pronunciadas abruptamente, inacabadas, trocadas por símbolos, o que sugere 

uma qualidade de “algebrização da linguagem”. Nessa mecanização inconsciente, o 

objeto é lembrado, comunicado, mas não há um aprofundamento de suas 

características. Conclui Chklovski que, se “toda a vida complexa de muita gente se 

desenrola inconscientemente, então é como se esta vida não tivesse sido” 

(CHKLOVSKI, 2018, p. 45).  

 A arte é o fenômeno capaz de devolver aspectos sensoriais aos objetos, o que 

os torna singulares dentro de cada uma de suas particularidades. Para que isso 

aconteça, anuncia que o procedimento da arte é o de embaçar a forma para aumentar 

a dificuldade de entendimento e, assim, promover uma percepção demorada dos 

elementos que constituem cada objeto. Para o estudioso russo, o discurso poético é 

elaborado e visa desautomatizar os objetos, enquanto a linguagem cotidiana é simples 

em seu intuito de comunicar. Assim como Chklovski, Candido também expõe que a 

difícil compreensão de um poema hermético, por exemplo, promove uma complexa 

reorganização de pensamento antes não vislumbrada.  

 Então, quais são as estratégias pedagógicas que favorecem a formação desse 

leitor literário iniciante? A simples atividade de leitura não faz com que as crianças 

alcancem o objetivo de adentrar profundamente em um texto literário. Segundo 

Cosson (2019, p. 27), o ato de ler “pode até ser solitário, mas nunca deixa de ser 

solidário”, uma vez que a leitura individual ou em voz alta promove uma interligação 

entre o mundo do leitor e de outros. Llosa (2009) afirma que “o romance não começa 

a existir quando nasce, por obra de um indivíduo; só existe realmente quando é 



 
 

46 
 

adotado pelos outros e passa a fazer parte da vida social, quando se torna, graças à 

leitura, experiência partilhada”. Nesse sentido, é importante que as crianças sejam 

incentivadas ao hábito da leitura e que também sejam ensinadas a observar as 

estratégias do texto e a fazer reflexões. Se a escola pretende formar leitores que 

sejam capazes de acessar a potência humanizadora da Literatura, não é suficiente 

que as leituras sejam rasas.  

Cosson (2020, p. 172) define o conceito de letramento literário como um 

“processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”. 

Paulino aponta para a necessidade de a criança avançar nos fenômenos da leitura, 

sendo capaz de escolher suas leituras e de apreciar construções verbais de cunho 

artístico.  

 
A formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que saiba 
escolher suas leituras, que aprecie construções e significações verbais de 
cunho artístico, que faça disso parte de seus fazeres e prazeres. Esse leitor 
tem de saber usar estratégias de leitura adequadas aos textos literários, 
aceitando o pacto ficcional proposto, com reconhecimento de marcas 
linguísticas de subjetividade, intertextualidade, interdiscursividade, 
recuperando a criação de linguagem realizada, em aspectos fonológicos, 
sintáticos, semânticos e situando adequadamente o texto em seu momento 
histórico de produção (PAULINO, 2004, p. 56). 

 
 

Nesse sentido, é imprescindível que o aluno perceba a potência dominadora 

que a linguagem exerce. Barthes (1978) assegura que a “língua implica uma relação 

fatal de alienação” e ele a chama de “fascista”, uma vez que o “fascismo não é impedir 

de dizer, é obrigar a dizer”. A estrutura linguística à qual estamos vinculados nos 

obriga a dizer. Entender essa “prisão” linguística de que inevitavelmente fazemos 

parte e libertar a Literatura dessa amarra é o grande salto que forma o leitor literário, 

pois só a Literatura pode nos fazer “ouvir a língua fora do poder” (BARTHES, 1978). 

Para conceber esses caminhos tão distintos, esse leitor iniciante precisa ter contato 

com obras literárias de qualidade, ser ensinado a observar as técnicas da arte literária, 

mergulhar no interno profundo do texto, das imagens e de todos os elementos que 

constituem o livro, mas o que definitivamente não se pode permitir é que essas 

discussões não sejam ampliadas para os sentidos que a obra proporciona.   

 
Usando a bela imagem de Henry James de que a obra literária é um 
organismo vivo, para que a teoria e a crítica literárias formadoras dos 
professores de literatura não matem seu paciente prematuramente no espírito 
dos futuros leitores, ou seja, para que o próprio leitor não morra como leitor, 
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a arte poética e ficcional deve ser apresentada em primeiro lugar em seu 
estranho poder imprevisto, encantador, emocionante, de forma a criar raízes 
profundas o suficiente para que nenhum corte analítico ou metodológico 
venha a podar sua presença criadora, para que nenhuma de suas partes 
essenciais seja amputada antes que ela aprenda a se mover e nos 
acompanhe pelos sentidos que damos à vida à medida que vivemos. Se o 
texto literário não puder nos mostrar outros mundos e outras vidas, se a ficção 
ou a poesia não tiverem mais o poder de enriquecer a vida e o pensamento, 
então teremos de concordar com Todorov e dizer que, de fato, a literatura 
está em perigo (TODOROV, 2009, 11-12). 
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CAPÍTULO 2 – A ABORDAGEM LITERÁRIA NO CORPUS 

 
2.1 A Literatura Infantil 
  

 Antes de mergulhar na análise dos textos, objetivo principal deste capítulo, 

apresentamos os conceitos que são adotados como ponto de partida nesta pesquisa. 

A concepção de infância que consideramos é a de uma criança ativa. Entendemos 

que as crianças estão inseridas na sociedade, em um núcleo familiar, biológico ou 

não, e que a partir das interações com os sujeitos que compõe os diferentes ambientes 

a que elas têm acesso, são marcadas e deixam suas marcas. Elas se apropriam do 

meio que as circunda e revelam nas brincadeiras o que estão sentindo e absorvendo 

desse contato. Reconhecer a forma singular que cada criança imprime no seu jeito de 

estar no mundo é um exercício necessário e um grande desafio para todos os que 

fazem parte desse convívio. É preciso estar atento e ter um olhar dedicado a observar 

as interações e as respostas das crianças, de modo que se possa estabelecer 

intervenções significativas para o aprendizado e o desenvolvimento de cada uma 

delas. 

 Segundo Galvão (2001, p. 15), a interação social é condição indispensável para 

a aprendizagem, uma vez que o desenvolvimento de funções que caracterizam a 

espécie humana, como a fala e a memória, dependem da apropriação que o sujeito 

faz dos elementos que constituem o ambiente cultural em que está inserido. A 

definição de interação não deve se restringir ao contato interpessoal. Ela é mais ampla 

e abrange a relação das pessoas com as produções culturais também.  

 Por meio da brincadeira, a criança internaliza a sua cultura e se constitui como 

sujeito daquela cultura. Vygotsky (1991) constrói a ideia de que a brincadeira não é a 

atividade predominante, mas é a principal atividade para o desenvolvimento da 

criança. Na atividade do brincar, a criança terá a oportunidade de avançar no seu 

desenvolvimento constituído. Quando ele aborda atividade humana, não está se 

referindo à brincadeira como uma atividade pedagógica, mas como uma atividade do 

agir humano como trabalhar, ler, estudar, entre outras.  

 A brincadeira é uma atividade humana no sentido de que cada vez mais 

possibilita a inserção de práticas da cultura. Para Vygotsky, a atividade humana tem 

duas naturezas: reprodução, quando a criança aprende e reproduz na brincadeira o 
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que aprendeu; e criação, quando a criança reproduz e cria. A criação acontece na 

interação com seus pares, o que Vygotsky chama de imaginação. As crianças não 

fazem repetições como se fossem robôs. Elas criam enredos. Há muita elaboração na 

constituição de uma brincadeira simbólica. A linguagem humana é simbólica, pois traz 

para o presente o que não está no presente. A internalização da linguagem possibilita 

essa condição de trazer memórias para o presente. 

 A Literatura Infantil é o espaço propício em que a criança vai exercitar e 

abastecer a imaginação. No século XVIII, quando a criança passou a ser considerada 

um sujeito distinto do adulto com necessidades peculiares, a Literatura Infantil 

começou a se desenhar como uma possibilidade ainda muito revestida de intenção 

pedagógica. Esse é um campo ou uma especificidade dentro da Literatura que tem 

avançado muito ao longo dos anos. O acesso que a criança terá desde a primeiríssima 

infância à boa Literatura vai colaborar com a sua formação integral. Do ponto de vista 

da Linguística e das Humanidades, a Literatura exerce um papel preponderante na 

formação do sujeito. Como assegura Todorov (2009, p. 94), “a nós, adultos, nos cabe 

transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que ajudam a viver 

melhor”.    

 Consideramos importante conceituar também algumas características do 

objeto livro que constituem parte do corpus desta pesquisa. Esta análise visa a 

problematizar a relação imagem-palavra e extrair significados e sentidos a partir do 

hibridismo dessas linguagens. De acordo com Nikolajeva e Scott (2011), o conceito 

de livro ilustrado combina dois níveis de comunicação, o visual e o verbal. A leitura a 

partir desse conjunto acontece por um círculo hermenêutico, isto é, o leitor introduz a 

leitura por meio de um desses signos, que gera uma expectativa que será 

complementada pelo outro signo. Esse jogo concatenado palavra-imagem dentro do 

suporte livro é o que as autoras conceituam como livro ilustrado. Existem inúmeras 

obras, especialmente voltadas para o público infantojuvenil, em que a imagem não 

estabelece essa relação intrínseca com o texto. São os livros com ilustrações, aqueles 

em que a imagem assume um papel secundário ao texto, que pode existir 

absolutamente de modo independente. A seguir, indicamos também a definição dada 

por Linden: 

 
Livros com ilustração: Obras que apresentam um texto acompanhando de 
ilustrações. O texto é espacialmente predominante e autônomo do ponto de 
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vista do sentido. O leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta 
a narrativa.  
Livros ilustrados: Obras em que a imagem é espacialmente preponderante 
em relação ao texto, que aliás pode estar ausente [é então chamado, no 
Brasil, de livro-imagem]. A narrativa se faz de maneira articulada entre texto 
e imagens (LINDEN, 2018, p. 24). 

 

 Além de observar o conteúdo propriamente das obras, constituído pela relação 

entre texto e imagem, título e projeto gráfico também nos interessa analisar de que 

modo os elementos que constituem a materialidade do objeto livro (formato, capa, 

quarta capa, guardas) se integram e ampliam os sentidos da obra. O formato dos livros 

não é aleatório e faz parte de uma decisão editorial. Esse é um item que interfere 

diretamente na apreciação da obra.  

 
A escolha do papel, formato, dimensão, letra, tipo de impressão, 
encadernação, quantidade de texto em cada página – itens que muitas vezes 
fogem à percepção da maioria dos leitores (e não ser particularmente notado 
é um mérito do projeto) – são de grande importância por interferirem no modo 
de construir um todo, essa proposta de leitura chamada livro (MORAES, 
2008, p. 49). 

 

As três obras analisadas têm formatos diferentes, essa variedade é uma 

característica da Literatura Infantil. Se compararmos os três, o de menor formato, Um 

caldeirão de poemas 2, apresenta ilustrações recortadas, soltas no espaço da página, 

dividindo espaço com os poemas. Já em Uma cor, duas cores, todas elas e em Pé de 

Pilão, o formato maior é justificado porque as ilustrações compõem cenas que ficariam 

demasiadamente pequenas no formato do Caldeirão, por exemplo. Outra justificativa 

para a escolha do formato diz respeito ao manuseio do livro por crianças pequenas. 

 
É claro que alguns criadores de livros ilustrados preferem certos formatos 
convenientes a seu estilo pessoal, mas há pelo menos dois conceitos opostos 
sobre qual é o “melhor” para jovens leitores: primeiro, o que diz serem os 
pequenos melhores para as mãos pequenas; segundo, que os livros grandes 
são mais atraentes e mais facéis para elas segurarem e manusearem 
(NIKOLAJEVA, 2011, p. 308). 

 

 Sobre o título e a capa, observamos que esses itens podem (ou não) dar pistas 

do enredo ou de algum trecho especial da narrativa. Geralmente, as capas de livros 

infantis apresentam ilustrações repetidas (ou não) do miolo do livro. No caso das três 

obras analisadas, temos, em Pé de Pilão, o macaco segurando um pato pelo pé e o 

detalhe é que o pato usa sapato. A ilustração não dá nenhuma pista de que o pato, 
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na verdade, é um menino. Nem o título nem a ilustração da capa antecipam a 

narrativa. Em Uma cor, duas cores, todas elas, a ilustração colorida, na qual se vê o 

fundo do mar com peixes, golfinho e sereia não aponta diretamente para o tema dos 

poemas, mas o título, de certa forma, sim. Um caldeirão de poemas 2 antecipa, no 

título, a coleção de poemas que o leitor encontrará ao folhear o livro.  

 

2.2 Desdobramento do corpus: a análise das obras literárias indicadas no Ápis 
 

 O corpus deste trabalho se desdobra em outros objetos. No percurso 

metodológico desta pesquisa, concluímos que não seria suficiente analisar os 

fragmentos de Literatura presentes no livro didático. Para entender o que chega às 

mãos e aos olhos dessas crianças, é imprescindível avaliar as obras na íntegra. Das 

onze obras indicadas, no total, selecionamos três. Como mencionado no capítulo 1, a 

seleção realizada na obra Ápis, volume 1, não considerou a pluralidade de obras de 

qualidade relevante no segmento da Literatura Infantil brasileira. Com isso, o primeiro 

critério para o recorte desta análise foi selecionar três obras consideradas literárias, 

pois não seria o foco desta pesquisa analisar obras paradidáticas.  

 As obras escolhidas são: Uma cor, duas cores, todas elas, de Lalau e 

Laurabeatriz, Um caldeirão de poemas 2, de Tatiana Belinky e Pé de Pilão, de Mario 

Quintana. A análise dessas obras manterá o seguinte percurso metodológico: 

observar os aspectos que constituem a materialidade do livro, analisar a relação texto, 

imagem e projeto gráfico, identificar o fragmento reproduzido no livro didático e 

analisar as consequências para a formação do leitor literário da transposição do 

conteúdo do suporte original para o didático.  

Segundo Cosson (2020, p. 172), o percurso de escolarização da Literatura 

apresenta características que definem o tratamento dado à abordagem literária na 

escola de acordo com o contexto. Neste trabalho, interessa especialmente se 

debruçar sobre o paradigma mais recente que coloca a Literatura no escopo do 

“letramento literário”. O leitor é entendido como alguém que contribui com seu 

repertório no momento da leitura e o texto só se transforma em literário no instante da 

leitura. Considerando esse aspecto, cada leitor fará sua interpretação e (re)construção 

de sentidos, o que pressupõe a leitura como um ato intransferível. Saber lidar com a 
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linguagem para que se tenha uma experiência literária enriquecida é a competência 

que se espera que o aluno desenvolva. 

 

2.2.1 Uma cor, duas cores, todas elas, de Lalau e Laurabeatriz 
 

A obra Uma cor, duas cores, todas elas, de Lalau e Laurabeatriz, publicada 

pela Companhia das Letrinhas, recebeu o selo de Altamente Recomendável pela 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) em 1997. A obra é composta por 

catorze poemas sobre a temática das cores. Cada poema traz no título a palavra 

(significado) que representa a cor (significante) no plural, o que sugestiona a 

possibilidade de vislumbrar a cor representada em diferentes contextos. A página 

ímpar traz sempre uma ilustração, e a par apresenta o poema. Essa é uma obra que 

pode ser identificada como livro com ilustração.  

A obra tem o formato de 23 cm x 25 cm e os poemas e ilustrações são sempre 

apresentados em páginas duplas, o que favorece a visualização do cenário da cor que 

está sendo retratada. O formato escolhido nunca é aleatório, sempre há uma 

intencionalidade na escolha e, no caso dos livros ilustrados ou dos livros com 

ilustração, essa escolha depende dos efeitos de sentido que a obra pretende gerar. O 

papel também é um elemento importante e, nessa obra, foi utilizado o papel couché 

que dá mais vivacidade às cores, especialmente ao poema que trata dos prateados e 

dos dourados. A primeira capa forma com a quarta capa um cenário horizontal colorido 

que remete ao mar. Na cena, é possível ver uma ilha, peixes, golfinho, um pássaro, 

plantas, uma alga e uma sereia. Essa ilustração não se repete no miolo do livro e, 

aliada ao título da obra, pode ser considerada a porta de entrada para a coletânea de 

poemas.  

As ilustrações indicam situações bastante inusitadas como um pássaro azul 

que repousa sobre o globo terrestre numa órbita com dois saturnos, um orangotango 

segurando uma taça de vinho, um elefante se protegendo da tempestade com um 

guarda-chuva, uma noiva e seu véu branco em pleno polo Norte, um cavalo alado 

dourado. Essa obra permite que a criança produza uma narrativa a partir das imagens, 

sem necessariamente se apoiar no texto. Essas representações inusitadas chamam 

a atenção desse leitor iniciante para o que Chklovski chama de desautomatização do 
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olhar, pois aguçam o imaginário ao colocar seres e objetos fora dos lugares em que 

eles estão inseridso convencionalmente na vida “real”. 

 Os poemas são apresentados com uma tipologia convencional, adequada para 

a criança em etapa de alfabetização. Os títulos são grafados em letras maiúsculas, e 

o texto principal em letras maiúsculas e minúsculas. Há um cuidado com as rimas e 

com a oralidade, características importantes para a criança que está no processo de 

aquisição de leitura e escrita formais.  

 
CINZAS 

 
Cinza 
É a cor dos amores 
Perdidos. 
Cinza 
Tem o sabor 
Dos sabores ardidos. 

 
É como um fim de semana 
Chuvoso,  
Olhos de hiena,  
Cão raivoso,  
O mal do cigarro, 
Acidente de carro. 

 
Cinza é a cor  
De chumbo.  
É a cor  
Do Dumbo! 

 
É preto 
Com branco 
Misturado. 

 
Injustiça para o cinza 
Ser assim discriminado 
Cor da tristeza,  
Do desamparado, 
Da bigorna, da espora,  
Da dor que fica 
Quando alguém  
Vai embora. 

 
Se pudesse escolher 
Ser uma cor na vida, 
Cinza 
Não seria cinza. 
Teria, com certeza, 
A cor e a alegria colorida 
De uma sobremesa. 

 

 Há também inversões na forma como as frases são construídas no contexto da 

linguagem coloquial. Essa característica também é apontada por Chklovski quando 
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afirma que a linguagem poética é mais elaborada do que a cotidiana. “O vermelho é 

cor vaidosa”, por exemplo, é tratado assim: 

 
É cor vaidosa, 
O vermelho.  
Adora mirar-se 
No espelho.  

 

 Os poemas também colaboram para ampliar o repertório lexical do aluno ao 

apresentar palavras que não são usuais: 

 
   Amarelo é da ararajuba, 
   Da liberdade, da jujuba, 
   Das moças louras, 
   Do corrupião 
   E das tristes lavouras 
   Do sertão.  
 

 A obra termina com o poema “Todas”, que promove uma relação construída 

gradativamente a partir da leitura dos poemas anteriores. Nessa dupla de páginas, o 

poético está na imagem que concatena o colorido dos olhos-aquarela do leitor.  
 

Fig. 3 – Poema “Todas” na obra Uma cor, duas cores, todas elas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (LALAU, LAURABEATRIZ, 1997, p. 30-31) 
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Esse poema será apresentado no livro didático na atividade da seção Aí vem… 

poema, página 110. O poema é citado na unidade 9, que traz a pintura como temática 

central com o intuito de trabalhar o conceito de texto não verbal. Para isso, são 

apresentados alguns quadros de Alfredo Volpi e de outros artistas associados a 

atividades de reconhecimento de formas e cores, semelhanças e diferenças.  

É nesse contexto que o poema “Todas” será tratado. Há um enunciado que 

apresenta a atividade pedagógica na página 110 e antecipa o objeto de que o poema 

abordará no instante em que enuncia: “Há tantas cores nas coisas que conhecemos.”. 

Essa antecipação prepara o leitor e não colabora para que ele construa seus próprios 

sentidos a partir da leitura do poema. O texto continua antecipando a temática do 

poema: “Acompanhe a leitura de um poema que fala das cores na página 275”. E, 

depois, indica a finalidade da atividade pedagógica: “Se você gostou do poema, tente 

memorizar para, com os colegas, apresentá-lo para outras turmas em forma de jogral”.  

Nas orientações para o professor, há uma única recomendação para que o 

professor incentive os alunos a “memorizar o poema para recitarem juntos”. Há 

algumas incoerências na abordagem do livro didático: Se o aluno gostar do poema, 

ele vai memorizá-lo, mas como ele faria isso se ainda não é um leitor autônomo? E se 

o aluno não gostar do poema, qual será a mediação do professor? O trabalho a ser 

desenvolvido com a Literatura fica subordinado ao interesse do aluno em um ambiente 

de pouco incentivo à fruição. 

 
Fig. 4 – Reprodução da atividade no Livro do Aluno 

 
(Fonte: 2017, p. 110) 
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Na obra original, a cena ilustrada remete a um contexto festivo do bumba meu 

boi em que todas as cores estão presentes, e o poema traz:  

 
E tantas são todas, 
Todas tão belas, 
Que fazem, de teus olhos, 
Duas aquarelas. 

 

 A ilustração retraçada para o universo do livro didático apresenta o bumba meu 

boi solto na página, descontextualizado, pincéis e manchas de tinta que remetem 

literalmente à citação da aquarela no poema numa redução abrupta do sentido poético 

de que a aquarela está nos olhos do leitor.  
 

Fig. 5 – Reprodução do poema “Todas” na obra didática 

 

 
(Fonte: 2017, p. 275) 
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O poema é apresentado com duas estrofes suprimidas. Nas orientações para 

o professor, há explicitada a intenção de se privilegiar “a habilidade de reconhecer 

rimas, sonoridades, jogos de palavras e comparações, relacionando-as com 

sensações e associações”4. No entanto, observa-se que as duas estrofes suprimidas 

são justamente as que dariam oportunidade de um trabalho de comparação e de 

despertar sensações. Além disso, a última estrofe do poema está grafada sem o 

devido espaçamento entrelinhas da estrofe anterior.  

Os prejuízos da transposição do poema do suporte original para o livro didático 

são inúmeros: perde-se a oportunidade de trabalhar os elementos da capa como o 

cenário expandido da capa aliado ao título da obra, não é possível que a criança 

construa um repertório sobre as cores em seus mais diversificados contextos até 

chegar no poema “Todas”, que faz a comunhão dessas cores, o poema em si é 

representado com partes suprimidas, que empobrecem os sentidos e com uma 

ilustração que não colabora com a intenção da obra original. As atividades sugeridas 

pelo livro didático não trabalham efetivamente questões estruturais do texto e não 

chegam perto das reflexões de sentido que a obra literária oferece.  

 

2.2.2 Um caldeirão de poemas 2, de Tatiana Belinky 

 

Um caldeirão de poemas 2 é uma obra organizada por Tatiana Belinky que 

reúne 53 poemas clássicos, traduzidos por ela, e alguns de sua autoria, ilustrados por 

23 artistas. O objeto livro tem o formato vertical (23 cm x 16 cm). A capa apresenta as 

ilustrações que aparecem no miolo do livro, recortadas e posicionadas formando um 

mosaico como se fossem os ingredientes do caldeirão. Destampar esse caldeirão, ou 

melhor, abrir o livro é um convite para degustar uma coletânea de poemas que Tatiana 

engrossa com ilustrações diversas. O primeiro texto da obra é uma apresentação de 

Heloisa Prieto que reforça os aspectos poéticos da obra e a originalidade de Tatiana 

Belinky: 
 
Usando as palavras para desenhar novas criaturas e criações na imaginação 
dos leitores, ela brinca de trocar sons e sentidos e consegue arrancar as 
coisas de seus lugares habituais. Acontece que Tatiana faz bagunça de 
propósito, para deslocar os pensamentos de tudo o que é rotineiro, e assim 
despertar o leitor para ver o mundo de modo surpreendente e original 
(PRIETO, 2007, p. 7). 

 
4 Essa habilidade está contemplada na BNCC, terceira versão, com o código EF01LP38. 
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A obra apresenta alguns poemas compostos por limeriques. Segundo Lopes 

(2019, p. 164), os limeriques tiveram origem na Irlanda e foram criados como 

passatempos pelos soldados. Belinky descobriu os limeriques desenhados por 

Edward Lear, ilustrador inglês, e apresentou-os às crianças brasileiras. Os limeriques 

são: “poemas curtos, nonsenses, bem-humorados, com a estrutura de cinco versos, 

com rimas entre o primeiro, o segundo e o quinto, e entre o terceiro e o quarto versos.” 

(LOPES, 2019, p. 164). 

A obra original apresenta todo o trabalho de Tatiana de organizar um acervo 

de poemas que trata das temáticas infantis com leveza e bom-humor, considerando o 

folclore de outros países. Além disso, a obra traz uma pluralidade de ilustradores 

oriundos de diversas regiões do Brasil.  

 
Nesse sentido, as obras desta autora, constituem o exemplo mais enfático de 
transculturação. Embora boa parte de seus textos poéticos provenha de 
fontes eslavas e inglesas, é no trabalho de tradução para o português que se 
manifesta o seu gênio para a poesia infantil. Os poemas traduzidos não soam 
estrangeiros: ela os investe da musicalidade do português e não teme adaptá-
los quando seu jogo imagético seja intraduzível. Dessa forma, várias 
tradições poéticas de outras nações se tornam patrimônio cultural da infância 
brasileira (LOPES, 2019, p. 178). 

 

“Porcodrama”, de Lewis Carroll, é um poema composto por 14 estrofes e 

ilustrado por Laura Teixeira em duas duplas de páginas. A ilustração da primeira dupla 

de páginas dá conta de mostrar o movimento do pulo, que é o mote do poema. 

Aparecem os personagens, o sapo pulando e o porco desejando aprender a pular. 
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Fig. 6 – “Porcodrama” publicado na obra Um caldeirão de poemas 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fonte: 2007, p. 30-31) 

  

Em um primeiro momento, o leitor não consegue inferir como a narrativa será 

concluída. Na dupla de páginas seguinte, o movimento, retratado por um fio pontilhado 

sinuoso, mostra a queda do porco e o pulo bem sucedido do sapo, que sai de cena 

como se tivesse pulado para fora do livro. Sobra apenas a expressão de fracasso do 

porco. Segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 195), os livros ilustrados têm a 

oportunidade de preencher as lacunas deixadas pela palavra e pela imagem no que 

diz respeito à espacialidade e temporalidade. A utilização do fio pontilhado e o 

percurso que ele faz nas páginas é um recurso pensado pelos ilustradores para sugerir 

esse movimento que vai complementar os sentidos da obra.  

 
Nos estudos sobre livros ilustrados, encontramos vários exemplos de como o 
movimento pode ser retratado por meios puramente visuais. Códigos gráficos 
diferentes, muitos emprestados dos quadrinhos e da fotografia, têm sido 
adotados por autores de livros ilustrados. Entre eles se incluem características 
como borrões, linhas de movimento e a distorção de perspectiva 
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 195). 
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Fig. 7 – “Porcodrama” publicado na obra Um caldeirão de poemas 2 

 
(Fonte: 2007, p. 32-33) 

 

O poema “Porcodrama” será apresentado na obra Ápis, unidade 10, que 

pretende trabalhar o gênero história em versos. A atividade da seção Aí vem... História 

em versos, na página 118, mantem a tendência de antecipar para o leitor a temática 

que o texto abordará: “Vamos conhecer outra história em versos, de um porco que 

também queria algo diferente: pular”. E, depois da leitura, pergunta aos alunos se eles 

gostaram da história e por quê. Nas orientações para o professor, há uma solicitação 

de que o professor comente o título do poema com os alunos fazendo uma relação 

com a expressão “não faça drama”.  

Uma das preocupações de Belinky é a de considerar a inteligência da criança 

na elaboração de sentidos numa perspectiva que toma como referência os conceitos 

da Estética da Recepção. Tatiana critica o gênero fábula, por exemplo, por ser usual 

que traga uma moral associada à narrativa. Por isso, a relação que o livro didático 

sugere que o professor faça é absolutamente contrária ao que pretende a autora. A 

relação do título do poema com a expressão coloquial “não faça drama” direciona a 

recepção da criança.    
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Ao final do livro didático, na página 276, o poema é absolutamente encurtado, 

sendo apresentado em 9 estrofes, e com o texto grafado em letras maiúsculas. A 

ilustração também não é a original e segue a tendência das ilustrações retraçadas 

pelo livro didático que reproduzem literalmente a temática do texto. Nesse caso, 

aparece um porco caído em uma poça de lama. Nas orientações para o professor, na 

página 276, há uma indicação para que o professor promova um jogral e, para isso, 

peça que os alunos memorizem as estrofes. A ilustração do livro didático não 

considera os aspectos imagéticos e o movimento que a obra original propõe.  
 

Fig. 8 – Fragmento do poema “Porcodrama” no livro didático 

 
(Fonte: 2017, p. 276-277) 

 

2.2.3 Pé de Pilão, de Mario Quintana 

 

Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras (2020), Mario 

de Miranda Quintana nasceu em Alegrete no Rio Grande do Sul em 1906 e morreu 

em 1994. Foi poeta, tradutor e jornalista. A obra de Quintana é composta por uma 

poesia diversificada, que transita entre “formas, tendências e estilos poéticos”. A obra 

Pé de Pilão teve sua primeira publicação em 1968, participou de dois projetos da 



 
 

62 
 

FNLIJ em 1982 e 1988 e, atualmente, está sendo comercializada pela Companhia das 

Letrinhas. 

A primeira publicação de Pé de Pilão aconteceu no final da década de 1960, 

período em que, segundo Soares (2011), a literatura infantojuvenil foi alavancada pelo 

ritmo de desenvolvimento da educação escolar no país. É provável que o texto de 

Quintana tenha sido produzido primeiramente e as ilustrações tenham sido elaboradas 

a partir do texto. Nesse sentido, o ilustrador tem o desafio de buscar nas lacunas do 

texto outras experiências de leitura por meio da imagem. O texto de Pé de Pilão foi 

ilustrado inúmeras vezes, em edições posteriores, por diferentes ilustradores. Sendo 

assim, fica claro que a obra não tem características de um livro ilustrado, que 

pressupõe um trabalho extremamente integrado entre autor e ilustrador. Em algumas 

obras, o mesmo artista é responsável pelo texto e pela ilustração. De qualquer modo, 

mesmo sendo Pé de Pilão um livro com ilustrações, é fundamental entender se a 

narrativa visual da obra contribui com a ampliação de sentidos.  

O objeto livro tem o formato vertical (27 cm x 17 cm). A ilustração da primeira 

e da quarta capa formam um cenário único em que todos os personagens aparecem. 

O miolo do livro foi impresso em papel alta alvura que dá um aspecto fosco às páginas. 

O texto de Quintana narra por meio de um poema com 426 versos a história de um 

menino que se transformou em pato e de sua avó que se transformara em uma velha 

feia. A história não é dada por meio de uma linearidade de fatos. O leitor só vai 

entender que o pato de sapatos da primeira dupla de páginas, na verdade, é o menino 

Matias, enfeitiçado ao consumir doces, na quinta dupla de páginas. A avó de Matias 

era uma fada que nunca envelhecia, mas um dia ela também foi enfeitiçada pela Fada 

Mascarada, que a transformou em uma velhinha. A Fada Mascarada era muito feia e 

mudava de rosto, por isso as pessoas não a reconheciam. Matias e a avó Alice se 

perderam. O pato vai ser encontrado por uma menina, a Rosa. E é ela que vai lhe dar 

os sapatos para o retrato que inicia a história. O retrato é uma tentativa do pato de 

reencontrar a avó. No avançado da história, cabe agora retornar ao início. Foi lá que 

houve uma confusão. O macaco retratista diz: “Olhe para cá direitinho: vai sair um 

passarinho”. E o passarinho, de fato, saiu, cheio de guizos nas penas, e pousou no 

bico do pato: “Eu também quero retrato!”. Os dois começaram a brigar, quando 

apareceu o polícia, um cavalo montado noutro cavalo, que prendeu todos. Nesse 

momento, é importante lembrar o contexto histórico em que o país estava envolvido 
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no momento em que esta obra foi elaborada. A tirania do cavalo-polícia entra na 

história como o regime militar entrara também no país. O recurso à antropomorfização 

do polícia em cavalo, uma figura animalesca e autoritária, não é à toa. Essa 

representação faz lembrar a truculência policial daqueles anos, retratada pelo prazer 

do cavalo-polícia de aniquilar a brincadeira.  

No caminho para a prisão, surge uma cobra-cascavel com um guizo no rabo e 

o cavalo-polícia é retratado como um distraído, que segue o caminho tentando fazer 

rimas para a namorada. O macaco retratista corta o chocalho da cobra e o fio que os 

mantem presos ao polícia. Emenda o guizo no fio do polícia. Aqui há mais uma cena 

que remete ao contexto histórico: o artista da história consegue ser mais astuto que o 

polícia e liberta os prisioneiros. Algo que faz lembrar a destreza das canções de 

protesto, que tinham letras alteradas para burlar a censura da época.  

O texto de Quintana é trabalhado em rimas que evocam a oralidade. Apresenta 

também palavras inusitadas como “chichisbéu fazendo versos ao léu”, que é o polícia 

“paspalhão”, que não percebe a ausência dos prisioneiros. Os fugitivos resolvem se 

abrigar em uma capela de uma torre só, que é comparada a uma “vaca mocha” e a 

uma “pessoa coxa”. A vaca mocha promove uma intertextualidade com as reinações 

de Narizinho, de Monteiro Lobato. Aliás, a trama é repleta de intertextos, como a avó 

Alice, que remete à personagem de Carroll em Alice no país das maravilhas, e a Fada 

Mascarada e a Floresta Encantada que lembram os contos de Grimm e Perrault.  

O desfecho da história acontece na capela. Os animais adormecem atrás do 

altar, quase em uma reconstituição da noite de Natal, em que os animais avistaram o 

menino recém-nascido. No meio da noite, o passarinho vê um vulto que se aproxima 

de Nossa Senhora. Ele imagina que seja um ladrão, interessado em levar o manto da 

santa, mas acaba adormecendo e não vê o que acontece. Uma velha entra na capela 

e suplica à santa para reencontrar o neto. A velha também adormece a não vê o que 

acontece. E o que acontece não é dito. Cabe no espaço da imaginação do leitor. 

Todos acordam. É Matias-menino. É a avó Alice, “em pleno viço, como antes do 

feitiço”. Ela não é mais fada e aguarda a velhice chegar. Matias vai todos os dias à 

escola e para que a história não “ficasse relambória”, a menina Rosa estuda para não 

mais sofrer vexames.  

As ilustrações dessa versão de Pé de Pilão são de Rosinha e acompanham a 

graciosidade da narrativa textual. A obra é organizada em ilustrações que apresentam 
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cenas em páginas duplas. São 17 cenas que narram o enredo e ampliam a ludicidade 

do texto. A narrativa visual propicia ao leitor não alfabetizado a oportunidade de 

recontar a história. A seleção dos episódios ilustrados contempla os eventos 

fundamentais da narrativa. O layout do projeto gráfico é bastante convencional, pois 

apresenta texto e imagem em páginas opostas. As ilustrações emolduram o texto. 

Algumas cenas são retratadas com imagens estáticas, como o pato emburrado em 

frente ao retratista e outras com imagens dinâmicas, como o percurso dos animais 

para a prisão, presos ao cavalo-polícia.  

A caracterização dos personagens é um dos pontos em que o ilustrador pode 

trabalhar com mais liberdade, segundo Nikolajeva e Scott (2011). Como os 

personagens de Pé de Pilão são basicamente animais, a escolha da ilustradora foi por 

retratar animais antropomórficos, bem tradicionais nos contos de fadas. Ainda sobre 

os personagens, vale ressaltar que o texto poético de Quintana não descreve as 

características dos personagens e, nesse sentido, as ilustrações comunicam a 

aparência deles. A tensão entre os atributos animais e humanos nos personagens é 

apresentada por meio das imagens, como na página dupla inicial que mostra o pato 

entristecido, calçando sapatos.  

A interação entre texto e imagem na dupla de páginas que apresenta o episódio 

do ladrão na igreja deixa uma lacuna a ser preenchida pelo leitor. O texto não enfatiza 

se, de fato, há um ladrão, e a caracterização do vulto também não dá pistas do que 

está por vir. As imagens dinâmicas da obra comunicam movimento, um aspecto 

desafiador para o suporte livro. Diferentemente do cinema, o livro não dá conta de 

comunicar diretamente o movimento. Sendo assim, há inúmeras técnicas visuais 

adotadas para representá-lo. Em Pé de Pilão, a ilustradora utiliza esses recursos em 

diversos episódios, como a linha de movimento do fio que prende os fugitivos ao 

cavalo-polícia. A utilização das cenas em página dupla rompe com a leitura óbvia da 

esquerda para a direita, pois os olhos do leitor estão livres para explorar qualquer 

ponto da imagem. 

Pé de Pilão encaixa-se no conceito de livro com ilustração, em que o texto pode 

existir independente das imagens, isto é, não há uma correlação direta das duas 

linguagens. Assim como os contos clássicos tiveram inúmeras versões e foram 

ilustrados por diferentes profissionais, Pé de Pilão também teve diversas edições com 

ilustradores diferentes. A riqueza do texto foi ampliada inúmeras vezes pela 
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interpretação dada pelas imagens. Também é importante destacar a intertextualidade 

e a conexão que a obra faz com elementos do contexto histórico nacional e, nesse 

sentido, vale citar o crítico literário João Alexandre Barbosa (1990): “é preciso ter um 

estoque mínimo, um repertório mínimo, para que seja possível identificar a 

importância de uma obra ou de um texto literário”. Sendo assim, a obra se completa 

em si mesmo sem que o leitor se dê conta desses intertextos, mas pode oferecer uma 

leitura mais rica em face do repertório do leitor. Segundo Barbosa (1990), a “literatura 

nunca é apenas literatura; o que lemos como literatura é sempre mais – é História, 

Psicologia, Sociologia. Há sempre mais que literatura na literatura”. Entre a realidade 

e a textualização, promovida pela Literatura, há um “espaço intervalar”, e é preciso 

ser muito rápido para perceber.  

Para Barbosa (1990), a perenidade dos clássicos se dá pela intensificação 

desses intervalos. Supomos que o interesse da criança que pede para repetir 

inúmeras vezes a mesma história flerta inconscientemente com esse intervalo da 

Literatura, com os efeitos de sentido que se aprofundam e se renovam a cada nova 

contação/leitura.   

O poema Pé de Pilão é apresentado na unidade 17 da obra Ápis, intitulada 

Poema. A unidade aborda as características estruturais do gênero poema a partir do 

poema O gato e o rato, de Roseana Murray, publicado na obra No mundo da Lua. 

Como complemento a essa temática, a obra propõe na seção Aí vem... poema, na 

página 195, que a professora leia o poema da página 279 e que o aluno tente 

identificar as palavras que já conhece.  
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Fig. 9 – Seção Aí vem... poema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: 2017, p. 195) 
 

 

Na página 279, a parte inicial que equivale às duas primeiras duplas de páginas 

da obra original é apresentada em uma página no livro didático. O texto passa a ser 

grafado em letras maiúsculas no didático e as falas que são indicadas com travessão 

na obra original, são indicadas no início do poema entre aspas e ao final do poema 

entra o uso do travessão. Os dois últimos versos não têm qualquer representação 

gráfica de fala, que na obra original mantem sempre o uso do travessão. Há também 

dois erros ortográficos no poema em: “COM TRÊ PENAS NO TOPETE” e “UM GUIZO 

EM CADA PERNINHA”. As ilustrações foram refeitas com traço característico de 

imagens didáticas e foram compostas como se fossem retratos. Na primeira cena, 

aparece o macaco com a câmera, olhando para o leitor. Na segunda, o passarinho 

com “três penas no topete e no rabo apenas sete” está pousado no bico do pato. Na 

última cena, aparece o pato de sapatos com expressão de alegria. Nas orientações 

para o professor, há uma sugestão de “motivar os alunos a exercitar a habilidade de 

ouvir, com atenção e interesse, a leitura da narrativa em verso”. 
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Fig. 10 – Seção Aí vem... poema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fonte: 2017, p. 279) 

 

Os sentidos da obra original foram absolutamente empobrecidos nesse 

fragmento apresentado no livro didático. As ilustrações propostas na obra original 

permitem que a criança não alfabetizada possa criar ou recontar a história. O macaco 

retratista escondido na câmera só pode ser identificado pela sutileza do rabo. Ao 

fundo, o passarinho é retratado como se não fizesse parte da história. E o olhar do 

pato de sapatos é de dar dó. Tem os olhos tristes de uma criança que perdeu a avó. 

A voz do macaco retratista bota o passarinho na cena: “Olhe pra cá direitinho: Vai sair 

um passarinho”. E a dupla seguinte mostra um passarinho irritado discutindo com o 

pato. Os sete guizos são delicadamente retratados nas peninhas do passarinho.  
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Fig. 11 – Primeira dupla de páginas de Pé de Pilão 

 
(Fonte: 2018, p. 4-5) 

 

Fig. 12 – Segunda dupla de páginas de Pé de Pilão 

 
(Fonte: 2018, p. 6-7) 
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O formato do livro original e a disposição gráfica dos versos em duas duplas de 

páginas propiciam uma ilustração que amplia os sentidos da obra, algo que se perde 

na transposição para o livro didático. Os erros ortográficos denotam um descuido com 

a Literatura, que comprometem o significado. As ilustrações retratam literalmente o 

que o texto propõe e não estimulam o imaginário da criança.   

 

2.2.5. Comentário geral sobre a análise das obras 
 

As três ocorrências de fragmentos de textos analisadas neste capítulo 

mostram-nos que o trabalho com a Literatura no livro didático é extremamente frágil. 

A supressão textual e as ilustrações retraçadas são características que se mantêm 

em quase todas as ocorrências e interferem significativamente na apreciação do 

literário. Não há uma preocupação em indicar um percurso de trabalho para o 

professor. As orientações didáticas se limitam a comentar os textos fragmentados e, 

geralmente, orientam o professor a chamar a atenção dos alunos para as questões 

relacionadas aos conhecimentos linguísticos.  

 O Guia de livros didáticos do PNLD 2019 não aponta as fragilidades da obra a 

respeito do eixo Educação Literária. No item Descrição, o Guia comenta 

minuciosamente o trabalho desenvolvido nas seções que compõe a coleção. O fato 

de a coleção ter uma seção de Introdução, focada na Literatura, faz com que seja 

esperado um desenvolvimento marcante da Leitura, da Escrita e da Literatura que é 

o mote dessa seção em todos os volumes da coleção. No entanto, a respeito do 

volume do 1º ano, temos de discordar do parecer do Guia, uma vez que a seção 

Introdução não promove a leitura de fruição e a obra utilizada no Projeto de leitura é 

inadequada, não sendo possível categorizá-la como literária nem paradidática como 

comentamos no capítulo 1. 

 
Uma vez que a tônica da coleção recai sobre a importância da leitura e da 
escrita e a valorização da literatura, todos os volumes da coleção contam com 
uma unidade de Introdução, a qual visa a motivar o estudante para a 
utilização do livro didático, estimulando a fruição da leitura e o encantamento 
do leitor com o universo da literatura e outras artes. A motivação é também 
para o desenvolvimento do projeto de leitura e das sequências didáticas que 
acompanham todos os volumes da coleção (2018, p. 49). 

 

 O item Análise tratará especificamente de comentar como são trabalhados os 

eixos da BNCC para o componente curricular Língua Portuguesa dentro da obra 
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didática. Sobre o eixo da Educação Literária, o Guia entende que a coleção contribui 

com a formação do leitor literário. No entanto, discordamos dessa contribuição, 

especificamente no volume do 1º ano. O mapeamento dos textos revela que a seleção 

não foi cuidadosa. Não há experiências significativas de Leitura, uma vez que todos 

os textos são fragmentados e as orientações para o professor também não dão 

orientações claras de como o professor pode tentar sanar essa abordagem literária 

frágil.   
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
A coleção contempla a leitura de textos de diferentes gêneros, tais como 
poema, cantiga, adivinha, parlenda, trava-língua, tirinha, quadrinha, fábula, 
história em quadrinhos, convite, cantiga, carta pessoal, texto instrucional, 
reportagem, cartaz, capa de livros. Há diversidade de temas do universo 
infantil, proporcionando ao estudante experiências significativas de leitura. As 
contribuições para a formação do leitor de literatura são um ponto positivo da 
coleção, seja pela diversidade de textos de diferentes regiões e países e de 
autores representativos, seja pela exploração dos temas, das capas de livros 
literários, de resenhas e de informações sobre os autores das obras. De modo 
geral, a obra atende à maioria dos critérios. Oferece um trabalho com 
sequências didáticas e gêneros textuais, abordando de forma adequada a 
leitura, a escrita e a literatura (2018, p. 55). 

 

No item Sala de aula, o Guia faz sugestões de complementação do trabalho 

com a obra didática em sala de aula. Concordamos com a orientação de que é 

necessário que o professor amplie a oferta de leituras literárias aos alunos, 

extrapolando os limites do livro didático. Também é fundamental a recomendação que 

o professor ofereça um conjunto de obras para que os alunos possam manusear o 

objeto-livro-de-literatura, que é algo completamente diferente do objeto-livro-didático. 

 
No eixo da Educação Literária, ainda que a coleção apresente um repertório 
de textos, de autores representativos clássicos e contemporâneos, de 
diferentes épocas, regiões e países, bem como projetos de leitura que 
contribuem para o aprimoramento da formação do leitor literário, é 
fundamental que o professor amplie as atividades destinadas à leitura do 
texto literário. Cabe promover atividades em que o estudante possa ter, 
sempre que possível, maior contato com obras impressas de literatura (pré-
selecionadas pelo professor), a fim de que possa folhear, manusear e 
escolher as obras que desejar ler (2018, p. 57). 

 

Contudo, discordamos da resenha apresentada no Guia do Livro didático e 

concluímos que o trabalho proposto no volume 1 não colabora com a formação do 

leitor literário. É interessante observar que dos 40 avaliadores das obras de Língua 

Portuguesa, citados no expediente do Guia, apenas uma avaliadora é doutora em 
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Literatura. Os demais são doutores em Letras, em Educação e em Linguística, o que 

pode justificar um parecer tão ameno sobre a abordagem literária na obra Ápis.   
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CAPÍTULO 3 – CAMINHOS DE ABORDAGEM DA LITERATURA NO LIVRO 
DIDÁTICO 

 

Como mencionamos anteriormente, a escola, especialmente a pública – 

espaço em que, geralmente, os alunos, em função de uma condição socioeconômica 

limitada, tem pouco acesso à Literatura em outros ambientes – possui a missão de 

promover o acesso à leitura. E esse acesso nos Anos iniciais, especialmente no 1º 

ano em que a criança está experimentando a transição da Educação infantil, deve ser 

realizado de forma lúdica. O acesso ao texto literário e à materialidade do livro devem 

ser prioritários a qualquer intenção de teorizar a Literatura. 

As análises produzidas no capítulo anterior nos levaram à conclusão de que a 

abordagem literária adotada pela coleção Ápis é insuficiente para contribuir com a 

formação do leitor literário. Dado o levantamento de dissertações e artigos a respeito 

da Literatura no livro didático em todos os anos de escolaridade da Educação Básica, 

a hipótese desta pesquisa se confirma e passa a dar corpo às vozes de outros 

pesquisadores que também alertam para esta questão. É interessante pontuar que o 

levantamento da fortuna crítica nos indica trabalhos nas áreas da Educação e das 

Letras cujo corpus são livros didáticos.   
 
Nossa pesquisa sobre a escolarização da literatura no livro didático de língua 
portuguesa nos mostrou que o texto literário continua sendo usado como 
pretexto para o estudo de conteúdos gramaticais, ortográficos, para a 
aquisição do sistema de escrita, enfim, para o estudo daquilo que não é 
literário. Para atingir tal fim, o texto literário é descaracterizado, perdendo sua 
especificidade de linguagem artística (RODRIGUES, 2006, p. 133). 
 
A partir destes resultados, percebe-se a importância de o professor refletir 
acerca de estratégias inovadoras, com sugestões metodológicas que adotem 
o livro didático como uma contribuição para o desempenho em sala de aula, 
mas com abertura suficiente para o ensino da Literatura a partir de uma 
abordagem sobre o contexto cultural, social e histórico-econômico, em que o 
texto literário seja apreciado de forma totalizada, considerando-o como fonte 
de lazer e prazer estético, mas também como condutor de conhecimentos do 
mundo, cuja práxis social permite a conscientização de realidades passadas, 
presentes e de projeções para o futuro (FERREIRA; REGISTRO, 2008, p. 5-
6). 

 
Alvo de críticas por parte de todas as pesquisas que o tomam por objeto de 
discussão, em linhas gerais, o livro didático apresenta concepções de texto e 
de leitura que acabam por eliminar o prazer estético, situação agravada ainda 
quando deixa de ser um dos instrumentos de apoio à prática docente para 
ser, por vezes, o único (SILVA; FRITZEN, 2012, p. 277). 
 

Não nos interessa encerrar a discussão com este parecer temeroso. Isso nos 

dá ímpeto de refletir e sugerir, nesta investigação, alguns critérios que possam nortear 
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um caminho de abordagem literária no livro didático, considerando as dificuldades da 

produção editorial, mas sob o viés da Crítica e da Teoria Literária.  

Neste capítulo, não pretendemos estabelecer uma fórmula ou enunciar etapas 

que sacralizem um método de apresentação da Literatura no livro didático. 

Entendemos que toda a construção de um ambiente de incentivo à Literatura ou a 

qualquer outro saber se dá de modo muito peculiar, tomando como referência os 

sujeitos que constituem esse ambiente. É imprescindível olhar para o professor: Quem 

é esse sujeito? Qual foi o seu contato com a Literatura? Qual é o seu repertório? 

Sabemos que somos, todos, atravessados pelos discursos de nossas vivências, pelos 

emaranhados textuais que colecionamos ao longo da vida. Por isso, é importante ter 

consciência do nosso repertório, ainda mais no papel de mediador.  

 
Todos os livros que li formam em mim uma espécie de biblioteca. Não está 
arrumada, os volumes não estão por ordem alfabética, não há catálogo. E, 
no entanto, trata-se disso, de uma memória em que se acumulam as minhas 
leituras – o que eu retive –, apesar de eu não saber exatamente o que ela 
contém, quais os livros que me marcaram (BARTHES; COMPAGNON, 1987, 
p. 193). 
 

   A presença da autoridade adulta, encantada com a Literatura, pode fomentar 

um ambiente riquíssimo de trocas e interações. O adulto exerce o papel de apresentar 

a cultura produzida e acumulada pela humanidade às crianças. Se o professor só tem 

o livro didático em mãos, é preciso que esse instrumento colabore com a formação 

desses leitores iniciantes. E as crianças? Como abordamos no capítulo anterior, elas 

são ativas, questionadoras, curiosas, imaginativas. A Literatura expande esse 

universo infantil e permite que as crianças construam um olhar sensível para o entorno 

que se desdobra e se amplia em uma postura humanizada em relação ao outro e ao 

ambiente. 

Cosson (2019) entende o processo de leitura em três etapas: a antecipação, a 

decifração e a interpretação. Segundo ele, a antecipação consiste nas ações que o 

leitor faz antes da leitura, como escolher a obra, ler os aspectos gráficos e textuais da 

capa, do autor, por exemplo. Na decifração, acontece a leitura que é algo quase 

automático para os leitores proficientes da língua e, na etapa da interpretação, 

acontece a sinergia entre o texto e as múltiplas vozes que tecem o repertório do leitor. 

A partir desse itinerário, é interessante refletir sobre as múltiplas ações que envolvem 

o ato de ler e a possibilidade de que essas etapas não aconteçam de forma tão linear. 
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Elas podem acontecer de forma simultânea. A escolha pode se dar pelo título ou 

elementos de capa, mas também pode acontecer na sedução provocada no folhear 

das páginas. A leitura do texto ou das imagens desencadeia interpretações e sentidos 

de forma simultânea que podem ser compartilhados e ampliados em uma discussão 

posterior à leitura com o grupo, por exemplo, ou se “encerrar” na individualidade do 

leitor. Então, entendemos que essas etapas podem acontecer de forma mais fluída.  

A nomenclatura dessas etapas também nos leva a refletir sobre as ideias que 

elas propagam. A antecipação dá a ideia de que há uma recepção que antecede a 

leitura. Essa etapa é a do encantamento (ou não) pelo objeto livro e é a porta de 

entrada para a experiência. Ousamos chamá-la motivação. A decifração embute a 

ideia de que a Literatura é algo a ser desvendado, traz algo de enigmático e complexo. 

Quando o que acontece no folhear das páginas e na leitura da relação intrínseca de 

texto e imagem é a experiência. Então, aqui ousamos denominá-la experiência. A 

experiência é muito particular e depende do tempo de cada um. Ela vai se constituir 

de modos muito distintos e se desdobra em uma série de reflexões que podem ser 

individuais ou compartilhadas. Por isso, esse todo da experiência mobiliza reflexão, 

que é como chamamos aqui essa etapa. Essa reflexão desagua na humanização da 

Literatura, que nas vozes de Todorov e Llosa soam assim:  

 
[...] a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras 
de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os outros seres 
humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a 
literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por 
isso, nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações 
insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais 
belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às 
pessoas educadas, ela permite que cada um responda à sua vocação de ser 
humano (TODOROV, 2009, p. 23-24). 
 
A literatura, ao contrário, diferentemente da ciência e da técnica, é, foi e 
continuará sendo, enquanto existir, um desses denominadores comuns da 
experiência humana, graças ao qual os seres vivos se reconhecem e 
dialogam, independentemente de quão distintas sejam suas ocupações e 
desígnios vitais, as geografias, as circunstâncias em que se encontram e as 
conjunturas históricas que lhes determinam o horizonte (LLOSA, 2009, p. 5). 
 

Essas etapas processuais organizam um percurso que apoia o trabalho 

docente com a Literatura. Elas serão retomadas adiante como fundamento dos 

critérios que serão sugeridos na abordagem do livro didático. É interessante também 

constatar que essas fases independem da alfabetização. O leitor não alfabetizado fará 

uma leitura a partir da contação de um leitor proficiente, mas também poderá adentrar 
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a obra através da imagem. Não há barreiras na Literatura. E é importante que essa 

premissa seja adotada pelo professor para que a criança tenha acesso à boa 

Literatura e não fique apenas envolta por obras paradidáticas ou livros-brinquedo.  

Ao contrário do que se possa imaginar, uma boa comunicação e a formação de 

um leitor proficiente, algo tão almejado pela escola, só podem ser alcançados por meio 

da Literatura. Ela abastece o sujeito com as competências da linguagem necessárias 

para que o indivíduo fale com “precisão e profundidade, rigor e agudeza”, segundo 

Llosa.  
Falar bem, dispor de uma linguagem rica e variada, encontrar a expressão 
adequada para cada ideia ou emoção que se queira comunicar, significa estar 
mais preparado para pensar, ensinar, aprender, dialogar e, também, para 
fantasiar, sonhar, sentir e emocionar-se (LLOSA, 2009, p. 8). 

 

Este trabalho não visa romper com as análises estruturais do texto literário, 

úteis para que o aluno compreenda melhor os sentidos. No entanto, Todorov (2009) 

alerta para que a técnica da análise interna do texto seja sempre utilizada como 

instrumento e não ocupe o objetivo da Literatura.  

Neste capítulo, apontaremos critérios que podem ser observados na produção 

de futuras obras didáticas. Para exemplificar esses critérios, apresentaremos 

exemplos extraídos de outros livros didáticos, aprovados no PNLD 2019, com o intuito 

de dar visibilidade a opções autorais e editoriais pontuais que possam servir de 

referência. As sugestões apresentadas neste capítulo consideram as especificidades 

da produção do livro didático e tomam como referência as concepções abordadas 

anteriormente sobre a infância, a Literatura, o livro objeto de Literatura infantil e as 

fases que apontam o percurso do processo da leitura (motivação, experiência e 

reflexão). É do lugar da Crítica e da Teoria Literária que nos arvoramos a fazer tais 

contribuições no intuito de agregar valor ao trabalho de autores, editores, professores 

e pesquisadores que têm como objetivo a formação plena do leitor literário no contexto 

de transição da Educação infantil para os Anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

3.1 Estratégias editoriais 
 

Optamos por buscar boas estratégias editoriais de abordagem da Literatura nas 

quatro obras mais distribuídas no PNLD 2019 na sequência do Ápis. Com isso, 

objetivamos dar visibilidade para opções viáveis dentro de um contexto de produção 
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tão complexo como é o do livro didático, comentado anteriormente. Essas opções são 

viáveis do ponto de vista da produção editorial e, principalmente, exemplificam os 

critérios que serão elencados neste capítulo para que tenhamos obras didáticas mais 

adequadas do ponto de vista da qualidade da abordagem em Literatura. As obras que 

foram consideradas nessa fase da pesquisa estão elencadas na tabela a seguir. Nem 

todas serão citadas, pois o critério dessa terceira fase de análise foi buscar bons 

exemplos. Contudo, optamos também por respeitar a progressão que os números de 

distribuição representam e, por isso, olhamos para essa sequência de obras.  

 
Tabela 5: Seleção de obras didáticas utilizadas no capítulo 3 

Título Volume Autor Editora 
Buriti Mais: Português  Volume 1 Obra coletiva Moderna 

Aprender Juntos  Cínthia Cardoso de Siqueira, Denise 

Guilherme Viotto, Elizabeth Gavioli de Oliveira 

Silva, Márcia Cristina Abromovick 

SM 

Encontros: Língua 

Portuguesa 

Volume 1 Isabella Pessôa de Melo Carpaneda, Angiolina 

Domanico Bragança  

FTD 

Vem Voar Volume 1 Obra coletiva Scipione 

Fonte: Autora (2021). 

 

Enxergamos duas possibilidades de trabalho com a Literatura em livros 

didáticos:  

1) a reprodução do texto e da imagem de uma obra literária no miolo do 

didático; 

2) a indicação de obras literárias com a reprodução facultativa da capa, mas 

sem reproduzir no miolo do didático o texto e a imagem da obra literária.  

Há também a possibilidade de apresentar esses dois caminhos em uma mesma 

obra didática. Partindo da primeira possibilidade, é comum que os livros didáticos 

tenham uma seção específica para desenvolver a Educação Literária. Nesses casos, 

sugerimos o primeiro critério: a curadoria desses textos deve zelar para que eles não 

sejam fragmentados e as ilustrações não sejam retraçadas5, levando em conta os 

inúmeros prejuízos desse tipo de abordagem. 

 
5 Estamos nos referindo essencialmente aos fragmentos que visam abordar a Literatura. Entendemos 
que o livro de Língua Portuguesa se estrutura a partir de textos de circulação social, literários e não-
literários, para explorar as questões próprias da Língua. Esses fragmentos não estão no escopo deste 
trabalho. 
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Em síntese, e concluindo este item sobre a fragmentação da narrativa em 
“textos” propostos à leitura em livros didáticos, pode-se afirmar que a 
escolarização – inevitável, repita-se o adjetivo – da literatura infantil faz-se 
frequentemente de forma inadequada e, mais que isso, prejudicial mesmo, 
pois abala o conceito que a criança tem, intuitivamente, da estrutura da 
narrativa, dá-lhe uma ideia errônea do que é um texto e pode induzi-la a 
produzir ela mesma pseudotextos, já que estes é que lhe são apresentados 
como modelo (SOARES, 2011, p. 36). 

 

É provável que muitas crianças vivam em um contexto exacerbadamente 

restrito em que o livro didático seja o único portador de Literatura. Por isso, nesse 

caso, a transposição da obra original para a didática é bem-vinda. Embora tenhamos 

nos debruçado nas análises desse recurso, ainda assim, entendemos que é melhor 

que a criança tenha acesso à Literatura por meio do livro didático do que não tenha. 

No entanto, alguns cuidados podem evitar uma mutilação ainda mais profunda da 

Literatura, isto é, as editoras podem evitar as supressões dentro do fragmento, que já 

representam um recorte do todo, como os versos excluídos de um poema. Também 

podem evitar as ilustrações retraçadas. É preferível que a criança tenha acesso 

apenas ao texto e que possa fazer suas abstrações imagéticas do que propor uma 

ilustração que nada tem a ver com a intenção da obra original e que muitas vezes 

carrega um viés didático no traço.  

 
Não há como não alterar o texto, ao transportá-lo de seu suporte próprio – 
neste caso, o livro de literatura infantil – para o suporte escolar – o livro 
didático; no entanto, é preciso fazê-lo respeitando o que é a essência 
caracterizadora do texto, é preciso fazê-lo sem distorcer, desvirtuar, 
desfigurar; em síntese: se é inevitável escolarizar a literatura infantil, que essa 
escolarização obedeça a critérios que preservem o literário, que propiciem à 
criança a vivência do literário, e não de uma distorção ou uma caricatura dele 
(SOARES, 2011, p. 42). 

 

Para assumir esse critério como premissa de uma produção, a seleção dos 

textos deve ser primorosa. O ideal seria que a ilustração original estivesse sempre 

atrelada ao texto nas autorizações dadas pelos detentores do direito autoral para 

minimizar usos inadequados, mas sabendo das dificuldades, a seleção deve priorizar 

fragmentos de livros com ilustrações em que texto e imagem possam caminhar 

separadamente e jamais romper essa relação em um livro ilustrado. Entendemos que 

esses cuidados representam um avanço, ainda que insuficientes, da escolarização da 

Literatura promovida pelos livros didáticos.  
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3.2 Exemplos de estratégias editoriais 
 

Citamos a ocorrência extraída da seção Belas Palavras da obra Vem Voar, da 

editora Scipione. Embora a ilustração, nesse exemplo, também tenha sido refeita para 

o contexto do livro didático, observamos que os poemas Receita de se olhar no 

espelho e Receita para espantar a tristeza, publicados na obra Receitas de olhar, de 

Roseana Murray, FTD, foram transcritos integralmente, sem supressões, o que 

permite que o aluno reconheça o valor estético de cada um deles. As orientações para 

o professor indicam o objetivo de incentivar a livre fruição estética. Na leitura em voz 

alta, feita pelo professor, a criança pode observar a entonação, a ênfase, a pronúncia 

e o ritmo de cada um dos poemas, elementos internos do texto que colaboram com 

os efeitos de sentido. Observamos também um cuidado na escolha do traço da 

ilustração. Embora não seja a original, a editora evitou usar o traço característico das 

ilustrações didáticas.  

 
Fig. 13 – Seção Belas Palavras 

 
(Fonte: 2017, p. 176-177) 
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 A obra Buriti Mais, da editora Moderna, fez a opção de não ter uma seção 

específica para o trabalho com a Literatura, os textos indicados ao longo do livro têm 

o objetivo de desenvolver as habilidades de todas as unidades temáticas da BNCC, 

inclusive a Educação Literária e, por esse motivo, olhamos para essas ocorrências. 

Encontramos textos literários reproduzidos integralmente, inclusive com a ilustração 

original. Um exemplo dessas ocorrências está na dupla de páginas a seguir em que o 

poema O bruxo Malaquias e o bolo de aniversário da obra Cambalhota de Ricardo da 

Cunha Lima, publicada pela Companhia das Letrinhas, é reproduzido integralmente 

com as ilustrações originais de Mariana Massarani. O trabalho realizado concatena 

habilidades relacionadas à Oralidade como recuperação do tema e de informações do 

texto, à Leitura como a localização de informações explícitas no poema e o 

reconhecimento do significado de palavras e expressões do texto com base no 

contexto e à Educação Literária com a identificação de palavras que rimam e o 

acompanhamento do texto.  

  
Fig. 14 – O bruxo Malaquias e o bolo de aniversário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fonte: 2017, p. 96-97) 

 

 



 
 

80 
 

 Outro exemplo extraído da obra Buriti Mais está na página abaixo em que o 

poema Eletelefonia de Laura Richards, publicado na coletânea Um caldeirão de 

poemas, de Tatiana Belinky, da Companhia das Letrinhas, é transcrito integralmente, 

inclusive com a ilustração de Cárcamo. As orientações para o professor partem da 

apreciação do poema pelos alunos e chamam a atenção para a brincadeira que a 

poeta faz com as palavras telefone, elefante e tromba.  

 
Fig. 15 – Eletelefonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fonte: 2017, p. 162) 

 

 Vale destacar que a diagramação, os elementos textuais que estão fora do 

literário e o projeto gráfico da obra didática interferem nos efeitos de sentido 

originalmente pensados pelos escritores e ilustradores da obra literária. Essa também 

é uma consequência da transposição de suporte, mas considerando todo o contexto 

que vem sendo discutido neste trabalho, ainda assim entendemos que optar pela 

reprodução “fiel” da obra original é um dos principais critérios a ser seguido.  
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 A seção Navegar na leitura, publicada na obra Aprender Juntos, das Edições 

SM, apresenta vários textos ao longo do livro que objetivam trabalhar com habilidades 

leitoras e também com as específicas do eixo Educação Literária. A obra diferencia 

para o professor e o aluno, por meio do ícone Literatura, os textos que têm o objetivo 

de desenvolver habilidades da Educação Literária. A dupla de páginas a seguir 

apresenta O telefone, de Eva Furnari, publicado na obra O amigo da bruxinha, da 

Editora Moderna. Embora ainda estejamos dialogando sobre fragmentos, observamos 

o cuidado de reproduzir a ilustração original. A imagem, nesse caso, é fundamental 

para a narrativa, uma vez que não há texto verbal. Se a editora tivesse optado por 

retraçar essa ilustração, o efeito de sentidos seria brutalmente empobrecido.  

 
 Fig. 16 – Seção Navegar na Leitura 

 
(Fonte: 2017, p. 236-237) 

 

 A obra Encontros Língua Portuguesa, da editora FTD, apresenta a seção 

Espaço Literário. Nessa seção, no volume 1, não há reprodução de textos e imagens 

de obras literárias, mas de recursos que disparam a discussão a respeito da Literatura. 

Na página a seguir, por exemplo, a seção apresenta a imagem das personagens 

Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau. Nas orientações para o professor, há a indicação 

de que o professor leia essa narrativa para os alunos e incentive-os a recontar a 
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história e a expressar suas opiniões. Além de ser um clássico, facilmente localizado 

em bibliotecas, a obra didática apresenta uma transcrição da história no livro do 

professor. É recomendável que o professor priorize o acesso da criança ao livro objeto. 

A leitura da transcrição do livro didático com supressões na narrativa não é o ideal. 

De qualquer modo, enxergamos uma preocupação de suscitar o trabalho da Literatura 

a partir da apreciação estética da imagem. O desdobramento do trabalho fica a critério 

do professor que pode enriquecê-lo a partir da inserção de vários recursos.  

 
Fig. 17 – Seção Espaço Literário 

 
(Fonte: 2017, p. 96) 

 

Um segundo critério que deve ser considerado na elaboração de livros 

didáticos é a indicação de obras literárias que estejam contempladas no acervo do 

PNBE. Essa recomendação vale tanto para as obras que têm seções específicas com 

a reprodução de textos literários como para as obras que optam por indicar sugestões 

de leitura. Esse critério garante, minimamente, a possibilidade de o professor e o aluno 

terem acesso ao livro sugerido. A falta de conexão entre os programas do livro 
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constitui um campo altamente restritivo de acesso, especialmente na Literatura. O 

PNBE, desvinculado do didático, faz com que o professor tenha dificuldade de 

encaixá-lo na rotina escolar. Muitas vezes, o professor consegue organizar um espaço 

em seu planejamento, mas esbarra na dificuldade em trabalhar com Literatura. Não 

há orientações para o trabalho com as obras literárias em boa parte do acervo 

adquirido pelo PNBE. Então, a leitura pode vir a ser realizada de forma 

descompromissada. O PNLD é altamente impactado com a questão do direito autoral, 

esmiuçada no capítulo 1 deste trabalho, e por isso não consegue atender plenamente 

à formação do leitor literário.  

 Especificamente sobre esse critério, encontramos títulos disponíveis no acervo 

do PNBE indicados na obra Buriti Mais. Ainda assim, são indicadas apenas quatro 

obras para serem trabalhadas ao longo do ano letivo. Essas indicações estão na 

seção Proposta de trabalho com leitura de livros presente no livro do professor. Nessa 

seção, além de indicar o livro, há um resumo da narrativa, informações sobre o autor 

e a ilustradora e orientações específicas de como trabalhá-lo com os alunos em três 

fases: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Essa organização remete 

ao percurso da leitura comentado anteriormente a partir dos estudos de Cosson. As 

obras do PNBE não foram reproduzidas no miolo dessa obra didática e o acesso ao 

livro original é imprescindível para o desenvolvimento das propostas. Como a seção 

está apresentada apenas no livro do professor, o aluno não tem acesso a essas 

indicações. Embora o trabalho fique totalmente condicionado à disponibilidade de o 

professor acessar o acervo da escola e emprestar os livros, enxergamos algo bastante 

positivo nessa opção editorial: a de propiciar indicações de livros factíveis e promover 

o trabalho a partir do livro objeto com orientações, ainda que pouco aprofundadas, no 

livro didático para o professor.  
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Fig. 18 – Seção Proposta de trabalho com leitura de livros 

 
(Fonte: 2017, p. LXIV) 

 

É importante ressaltar que o formato de aquisição de livros para compor o 

acervo das bibliotecas escolares foi extinto. O PNLD incorporou o literário como PNLD 

Literário. O edital do PNLD Literário 2018, divulgado nesse formato, adquiriu obras 

literárias para a Educação infantil, os Anos iniciais do Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio com a inscrição facultativa de um material digital de apoio ao professor. Esse 

material consiste em um arquivo PDF com orientações para a obra literária inscrita.  

 
4.21.1. Material de apoio no formato pdf com informações que: (1) 
contextualizem o autor e a obra; (2) motivem o estudante para leitura/escuta 
e (3) justifiquem a pertença da obra aos seu(s) respectivo(s) tema(s), 
categoria e gênero literário; e (4) subsídios, orientações e propostas de 
atividades para a abordagem da obra literária com os estudantes. 
4.21.2. Material de apoio no formato pdf com orientações para as aulas de 
língua portuguesa ou língua inglesa (conforme idioma da obra literária) que 
preparem os estudantes antes da leitura das respectivas obras (material de 
apoio pré-leitura), assim como para a retomada e problematização das 
mesmas (material de apoio pós-leitura). 
4.21.3. Material de apoio no formato pdf com orientações gerais para aulas 
de outros componentes ou áreas para a utilização de temas e conteúdos 
presentes na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar (BRASIL, 
2018, p. 6). 
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Esse movimento demonstra a preocupação de que o professor receba os 

subsídios necessários para trabalhar com as obras literárias. No entanto, esse é um 

material ainda facultativo, que deve se tornar obrigatório. Sendo assim, boa parte dos 

exemplares que circulam hoje nas escolas não têm esse recurso de apoio ao trabalho 

docente. É imprescindível acompanhar as orientações que cercam a elaboração 

desse material para que ele não se transforme em mais um recurso de escolarização 

inadequada da Literatura.  

 
A falta de metodologia na atuação docente, o desconhecimento do acervo 
literário com o qual poderiam melhor desenvolver suas aulas, por vezes 
agravada pela precariedade de recursos da escola pública, configuram-se 
nas críticas mais comuns. Além disso, há o reconhecimento por parte dos 
pesquisadores da má formação dos docentes e mesmo de sua incapacidade 
para buscar interação entre o aluno-leitor e o texto (SILVA; FRITZEN, 2012, 
p. 275). 

 

Ainda que a escola receba as obras literárias com o manual do professor, 

sabemos que historicamente o livro didático tem mais representatividade no cotidiano 

das escolas, por isso o ideal seria que os programas do livro fossem mais 

concatenados, isto é, que o livro didático fosse distribuído acompanhado das obras 

literárias. Essa não é uma sugestão que contempla as particularidades da logística e 

do orçamento dos programas do livro, o que faz com que não possamos afirmar sua 

viabilidade técnica, mas com relação à escolarização da Literatura, tema desta 

pesquisa, é certo sugerir que a integração do livro didático com as obras literárias 

seria um caminho bastante proveitoso de tratar a Literatura no contexto escolar.  

As obras que lidam com a segunda possibilidade de abordagem da Literatura 

– a de fazer indicações de leitura e não promover a reprodução de fragmentos, dentro 

do livro didático, delegam para o professor a responsabilidade de promover o acesso 

dos alunos às obras literárias. Essa estratégia exime a editora de ter de fazer qualquer 

tipo de negociação de direito autoral e amplia sumariamente a variedade de indicação 

de obras literárias. Sugerimos, nesses casos, que o momento em que o aluno vai lidar 

com a Literatura seja marcado no livro. O uso de um ícone, por exemplo, permite que 

a criança se organize com relação às atividades que serão propostas e que também 

se envolva nesse processo. O ícone representa o momento em que a criança vai 

deixar o livro didático repousar para adentrar na obra literária e, por esse motivo, esse 

recurso tem de ser veiculado com regularidade no miolo do livro didático. Além disso, 
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funciona também como um alerta para evitar que o professor desconsidere ou torne a 

abordagem da Literatura algo facultativo.  

Sugerimos que, das cinco aulas semanais de Língua Portuguesa, dedicadas à 

alfabetização, ao letramento e aos conhecimentos linguísticos, uma delas, 

minimamente, seja focada em Literatura. Essa proporção incentiva o aluno a criar o 

hábito leitor, a incorporar na sua rotina o espaço do imaginário e da discussão. No 

livro do professor, é fundamental que haja um mapeamento do conteúdo de todo o 

livro de modo que as aulas de Literatura sejam contempladas. A escola precisa ter 

visibilidade da progressão dos conteúdos e também da incorporação da Literatura nas 

práticas cotidianas. O compromisso com a Literatura deve envolver toda a 

comunidade escolar, os governos, as editoras. O livro didático não dará conta de 

solucionar questões tão complexas, especialmente se esses atores do processo não 

estiverem alinhados.  De qualquer modo, com o espaço temporal da Literatura definido 

no calendário escolar, o livro didático pode sugerir a grade de obras que serão 

trabalhadas ao longo do ano letivo. É essencial que o livro do professor apresente 

subsídios teóricos que colaborem com a formação docente e orientações para o 

trabalho com as obras literárias sugeridas. 

 
Desenvolver a percepção crítica do docente acerca de seu papel fundamental 
na mediação aluno-texto, cuidando em ser leitor ativo e em constante 
formação ele próprio; trabalhando, na medida do possível, sem fragmentar os 
textos como costuma fazer o livro didático - caracterizam-se como passos a 
serem seguidos, de acordo com as pesquisas do BTDC (Banco de Teses e 
Dissertações da CAPES), na inversão dos quadros de precariedade das 
habilidades de leitura dos jovens brasileiros que frequentam as escolas. 
 
Para que tais objetivos tornem-se realidade, um encaminhamento possível 
seria o mesmo em vinte e uma pesquisas cuja realização passou pelos 
estados de SP, RJ, PE, RN, PI, PR e RS. Trata-se, pois da ênfase para a 
importância do contato do aluno com o texto literário, preferencialmente, 
integral. Em busca de meios que levassem as aulas de literatura a 
acontecerem desse modo, o professor estaria mais perto de desempenhar o 
papel de mediação entre alunos e leitura com vistas à formação de leitores 
(SILVA, D.; FRITZEN, C., 2012, p. 275-276). 

 

No final do primeiro capítulo da obra Aprender Juntos é apresentada a seção 

Leitura e leitores, em que há uma explicação procedimental a respeito do trabalho 

com a Literatura e a indicação de obras literárias ao longo do livro na seção Sugestões 

de leitura. A preocupação de envolver a criança no processo com o literário também 

faz parte da formação do leitor. O tempo dedicado à leitura, o ambiente, a interação, 

o livro objeto são fundamentais para a vivência do leitor. A obra indica com 
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regularidade diversas obras literárias ao final de cada capítulo na seção Sugestões de 

Leitura.  

 
Fig. 19 – Seção Leituras e Leitores 

 
(Fonte: 2017, p. 44-45) 

 
Fig. 20 – Seção Sugestões de Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fonte: 2017, p. 46) 
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3.3 Reflexão sobre a terceira fase de análise 
 

Esta última fase de análise nos deixa ainda muitas dúvidas. As opções 

editoriais da obra Ápis com relação à abordagem da Literatura e à formação do leitor 

literário, corpus desta pesquisa, não foram adequadas. No entanto, encontramos boas 

soluções, ainda que pontuais, em outras obras didáticas, inscritas e aprovadas no 

mesmo programa, o que nos leva a refletir sobre os números de distribuição de 

exemplares. Por que a obra Ápis teve uma distribuição tão expressiva e superior às 

demais? A hipótese é que o professor tenha feito a opção que mais o agrada em 

termos metodológicos e de conteúdo a respeito do trabalho com os conhecimentos 

linguísticos. Provavelmente, a escolha se paute a partir desse critério. Não é objetivo 

deste trabalho analisar esta escolha, mas fica a indagação e a hipótese de que a 

Literatura ainda não tenha conquistado seu espaço dentro da rotina da escola e do 

professor. Provavelmente, ela ainda seja considerada como algo secundário ou 

facultativo. As possibilidades que a Literatura agrega tanto no campo discursivo, 

trazendo eficiência comunicativa e desenvolvendo habilidades de traquejo com a 

língua como no campo da humanização, contribuindo para que o sujeito esteja em 

diferentes contextos, peles, sentidos, espaços... não são visíveis. Fica a reflexão de 

que há muito ainda a se avançar sobre a escolarização da Literatura nas escolas 

públicas brasileiras sob os mais variados aspectos: o livro didático, a formação do 

professor, o acervo e o acesso às obras literárias, os programas do livro, as políticas 

públicas de incentivo à leitura.  
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CONCLUSÃO 
 

Esta pesquisa se originou a partir do interesse de concatenar três áreas de 

interesse: a Literatura, o livro didático e a infância. O percurso foi se desenhando aos 

poucos por meio das oportunidades de diálogo que se estabeleceram nas atividades 

acadêmicas propostas pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e 

Crítica Literária da PUC-SP. O livro didático foi o recurso mediador da Literatura e da 

infância e nos despertou o interesse de aprofundar o olhar para as questões da 

formação do leitor literário. 

No capítulo 1, traçamos um panorama histórico do livro didático e entendemos 

que sua presença significativa nas escolas brasileiras, atualmente, é reflexo de uma 

série de medidas governamentais que afetaram a educação ao longo de décadas. 

Uma dessas medidas diz respeito ao PNLD, o maior programa de distribuição de livros 

didáticos da América Latina. Como nosso interesse está centrado na infância, 

optamos por esmiuçar o PNLD 2019, que distribuiu obras para alunos dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. O PNLD 2019 trouxe o compromisso de implementar 

a BNCC e, por isso, discutimos a presença da Literatura nesse documento. A 

Educação Literária aparece subordinada à área de Língua Portuguesa de maneira 

transversal, sendo possível identificá-la nas competências gerais e específicas do 

documento. Escolhemos, então, o corpus: a obra mais distribuída para o 1º ano do 

Ensino Fundamental no PNLD 2019: a coleção Ápis. Selecionamos as seções 

destinadas à abordagem da Educação Literária: Aí vem... e Projeto de Leitura. Nessas 

seções, mapeamos a indicação de onze fragmentos de textos literários. Observamos 

que alguns dos títulos se enquadravam na definição de obra paradidática, mencionada 

no capítulo 1, e outras eram literárias. A obra indicada no Projeto de Leitura não pode 

ser categorizada como paradidática nem literária. E, de modo geral, percebemos que 

a seleção desses textos não priorizou a riqueza da produção editorial fomentada nos 

últimos anos na Literatura Infantil brasileira.  

A partir do mapeamento dos textos, selecionamos as obras literárias e 

escolhemos três delas para serem analisadas no capítulo 2. Uma cor, duas cores, 

todas elas, de Lalau e Laurabeatriz; Um caldeirão de poemas 2, de Tatiana Belinky e 

Pé de Pilão, de Mario Quintana foram escolhidas e analisadas de acordo com os 

critérios de qualidade estabelecidos a partir de uma fundamentação teórica relevante, 

oriunda da Crítica e da Teoria Literária. Antonio Candido, Viktor Chklovski, Roland 
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Barthes, Tzvetan Todorov, Antoine Compagnon, Mario Vargas Llosa compõe as vozes 

que reforçam a perspectiva de que a Literatura é capaz de humanizar os sujeitos à 

medida em que se pode estar em diferentes contextos, transcender as barreiras do 

real e construir um entorno mais sensível para as questões de si e do outro. Maria 

Nikolajeva, Carole Scott, Sophie Van der Linden e Odilon Moraes delineiam os 

aspectos que caracterizam o livro ilustrado e o livro com ilustrações, o que nos permite 

ter um olhar reflexivo para a obra literária, buscando os efeitos de sentido provocados 

pela articulação texto-imagem. A materialidade do livro se consolida, neste capítulo, 

como altamente relevante para os efeitos produzidos pela obra literária. 

As comparações realizadas entre o suporte original e o fragmento reproduzido 

na coleção Ápis nos levaram a concluir que a abordagem literária é insuficiente e 

extremamente empobrecida, especialmente pelas decisões autorais e/ou editoriais de 

realizar supressões no texto e retraçar as ilustrações com características 

absolutamente relacionadas ao contexto didático.   

Esse parecer se conecta com outras pesquisas que abordam a questão da 

Literatura no livro didático. No capítulo 3, discorremos sobre a importância de 

vislumbrarmos possibilidades de um trabalho mais adequado com a Literatura no livro 

didático, uma vez que não há como negar sua presença nas escolas. Especificamente 

sobre o público-alvo, atendido pelo PNLD, sabemos que boa parte é constituída de 

crianças que talvez só tenham acesso à Literatura por meio desse recurso. Então, 

propomos dois critérios básicos na elaboração de materiais didáticos, considerando a 

complexidade da produção dessas obras: 1) não realizar supressões em fragmentos 

e não retraçar ilustrações e 2) indicar obras do acervo do PNBE e do PNLD Literário. 

Visualizamos duas possibilidades de trabalho com a Literatura nas obras didáticas: as 

que optam por reproduzir o literário e as que fazem apenas indicações de leitura. Para 

que esses critérios se tornassem viáveis, buscamos nas quatro obras mais 

distribuídas no PNLD 2019, após o Ápis, boas soluções editoriais e autorais que 

pudessem exemplificar esses critérios.  

Embora saibamos que as boas decisões são pontuais e que o livro didático não 

tem condições de abarcar todas as necessidades da formação do leitor literário, 

constatamos que essas quatro obras apresentam recursos mais adequados do que a 

obra Ápis no que se refere à Literatura. É provável que o professor privilegie a 

abordagem linguística na escolha da obra didática. Isso talvez explique o motivo pelo 
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qual a coleção Ápis teve tanta representatividade no PNLD 2019. Inserimos essa 

discussão na seara da Crítica e da Teoria Literária. Certamente, outras pesquisas 

ampliarão as reflexões iniciadas neste trabalho com o intuito de avançar nos diversos 

aspectos que iluminam a formação literária no Brasil. 
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