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RESUMO 

  

  

  

  

A dissertação aborda a temática “formação do leitor literário no contexto escolar”. 

Elege como objeto de estudo a presença do texto literário no livro didático, com o 

objetivo de descrever aspectos da escolarização do texto literário no livro didático de 

língua portuguesa do 1º ano do Ensino Fundamental. Utilizamos Tomamos como 

corpus coleções aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2016) 

para o 1º ano do Ensino Fundamental, adotadas para o triênio de 2016/2017/2018. 

Especificamente, objetivamos: a) identificar a incidência de textos 

literários; b) identificar os gêneros e autores mais contemplados; c) descrever os 

objetivos e as estratégias de leitura que fundamentam as atividades com 

textos literários. A pesquisa é de natureza bibliográfica do tipo 

descritiva, fundamentando-se na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) no 

tratamento de dados quantitativos e qualitativos. Para compreensão do texto literário 

recorremos a Compagnon (2003), Culler (1999), Colomer (2003),Cascudo(1984) e 

Manila (2006). Discutimos o processo de escolarização do texto literário e o conceito 

de livro didático a partir dos estudos de Soares (2001) e Batista (2009). Recorremos 

à Metodologia da Leitura por Andaimes através das proposições de Graves e 

Graves (1995), as contribuições de Iser (1999) na Estética da Recepção, bem como 

de Solé (1998) em suas pesquisas sobre as estratégias de leitura. Os resultados 

dessa pesquisa revelam avanços e lacunas no processo de escolarização do texto 

literário no livro didático, evidenciando a necessidade de ampliação do ensino das 

estratégias de compreensão leitora, fundamentais para a mediação docente na 

formação do leitor. 

  

Palavras-chave: Escolarização – Texto Literário – Livro didático  - Leitura  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The dissertation approaches the subject "formation of the literary reader in the school 

context". It chooses as study object the presence of the literary text in the textbook, in 

order to describe the schooling aspects of the literary text in the Portuguese textbook 

for the 1st year of primary school. We used the collections approved by the National 

Textbook Program (PNLD 2016) for the 1st year of primary school, adopted for the 

triennium of 2016/2017/2018. Specifically, we aimed to: a) identify the incidence of 

literary texts; b) identify the genres and most included authors; c) describe the 

objectives and reading strategies that underlie the activities directed to the literary 

texts. The research is qualitative of descriptive type, taking as  basis the method of 

Content Analysis (BARDIN, 2011) in the treatment of quantitative and qualitative 

data. To the understanding of the literary text we used Compagnon (2003), Culler 

(1999), Colomer (2003), Cascudo (1984) and Manila (2006). We discussed the 

literary text educational process and the concept of textbook from Soares (2001) and 

Batista (2009) studies. We used the Methodology of Scaffolding Reading through the 

propositions of Graves and Graves (1995), the contributions of Iser (1999) in the 

Aesthetics of Reception, and of Solé (1998) in her research on reading strategies. 

The results of this survey reveal progress and gaps in the educational process 

presence of literary texts in the textbook, showing the need to expand the teaching of 

reading comprehension strategies, fundamental to the teaching mediation in the 

formation of the reader. 

Keywords: Education - Literary Text - Textbook - Reading 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No sofá de minha antiga casa, estava eu lendo as histórias que me 

encantavam no meu livro didático de Português. Essa memória de infância 

evocada durante a pesquisa me alimenta e me conduz.   

A autora 

 

 

O presente trabalho dissertativo versa sobre o tema da formação do leitor 

literário no contexto escolar, o qual aborda reflexões sobre aspectos relacionados à 

escolarização de textos literários presentes em livros didáticos de língua portuguesa, 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, particularmente, do 1º ano, do Programa 

Nacional do Livro Didático (2016).  

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

A escolarização do texto literário no livro didático do 1º ano do Ensino 

Fundamental se constitui como objeto de estudo desta dissertação. É importante 

destacarmos que o contexto escolar no qual essa leitura ocorre é constituído de 

intenções pedagógicas que são mediadas por professores na condição de leitores 

mais experientes. O livro didático, por sua vez, possibilita que as atividades de 

leitura literária ocorram de forma planejada e sistemática, com objetivos de ensino e 

aprendizagem específicos.   

A presença da literatura na infância e adolescência da pesquisadora 

possibilitou a construção de memórias sensíveis de leitura. O prazer sentido na 

leitura das histórias presentes nos livros emprestados da biblioteca escolar 

possibilitou experimentar situações diversas, conhecendo dramas, se divertindo com 

personagens engraçados, encantando-se com romances e se deparando com os 

enredos de suspense.  

O tempo passou, mas a sedução pela linguagem poética foi importante, 

inclusive para ao se tornar professora da rede pública de educação do município do 

Natal/RN. Enquanto docente das séries iniciais do Ensino Fundamental, procurava 

garantir, diariamente, a presença da leitura de literatura para os alunos. Com isto, 

durante as aulas, foram construídas memórias formidáveis de leitura através da 
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“Bolsa Amarela” de Ligia Bojunga (2004), que carregava fantasias e despertava o 

interesse infantil. Essas experiências consolidaram na pesquisadora a compreensão 

sobre a importância da leitura de literatura estar presente na rotina diária da sala de 

aula, para que as crianças construam uma relação prazerosa com a leitura. 

No ano de 2013, além da conclusão da especialização em Literatura e 

Ensino pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte/Universidade Aberta do Brasil 

foi contemplada com a aprovação no processo seletivo do Mestrado em Educação 

pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Essa conquista envolvia o desafio de investigar o tema da 

escolarização da leitura literária no livro didático de língua portuguesa. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, memórias familiares foram 

resgatadas e possibilitaram confirmar a importância da formação leitora tanto para o 

presente trabalho, como com o compromisso, enquanto professora cuja visão é 

pautada em uma educação pública de qualidade.  

Dessa forma, é relevante considerarmos também que este estudo contribui 

para as pesquisas desenvolvidas no campo da educação ao promover reflexões 

sobre aspectos do processo de escolarização da literatura na perspectiva da 

formação do leitor. Assim, analisarmos as propostas de leitura do texto literário no 

livro didático fomenta discussões sobre os objetivos de ensino e aprendizagem 

fundamentados nas atividades apresentadas nesses livros. O desenvolvimento 

deste estudo proporciona o aprofundamento das discussões em torno da avaliação 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), concernente à sua contribuição na 

formação do leitor literário. O “Guia de Livros Didáticos PNLD/ 2016, do Ensino 

Fundamental anos iniciais, Letramento e Alfabetização Língua Portuguesa”, 

disponibilizado no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), apresenta resenhas das coleções didáticas aprovadas. A leitura destas e a 

análise dos dados favoreceram uma compreensão sobre os objetivos de ensino e 

aprendizagem subjacentes às propostas de leitura para os textos literários nas 

coleções corpus da pesquisa.  

Deste modo, concebermos a formação do leitor a partir do texto literário 

apresenta algumas vantagens relativas à natureza da literatura. Azevedo (1999) 

considera alguns atributos referentes ao domínio da literatura, tais como: a 

linguagem ficcional, a motivação estética evidenciada na busca da poesia, da 

ludicidade e do prazer do leitor; o emprego da poesia no uso da linguagem através 
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de elementos como a estrutura, o tom, o ritmo e sonoridade.  Esses atributos do 

texto literário possibilitam a apreciação do jogo da linguagem poética, a qual 

promove desafio e prazer. Azevedo (1999) afirma que a literatura está relacionada à 

subjetividade e se constitui pela polissemia da linguagem, assim como, contempla 

assuntos diversos como a paixão, a morte, a amizade, a perda, o desconhecido, o 

imensurável, a amizade e os afetos. A apreciação estética promovida pela leitura do 

texto literário promove uma ressignificação de experiências no âmbito existencial, 

ética, política e social, ou seja, estabelece uma relação metacognitiva, prazerosa e 

significativa com a leitura. Essas experiências oportunizadas pela leitura de textos 

literários repercutem de maneira qualitativa na formação do leitor.  

 

1.2 ESTADO DA ARTE 

 

Tendo em vista elaborarmos o estado da arte desta dissertação, 

investigamos a presença da literatura no livro didático a partir dos estudos de 

Rodrigues (2006). A pesquisa desenvolvida pela autora pretendeu atender aos 

seguintes objetivos: contribuir para os estudos realizados no campo da linguagem, 

problematizando sobre o uso do texto literário no livro didático de língua portuguesa; 

identificar os textos literários presentes nas coleções didáticas; bem como analisar a 

escolha por determinados gêneros e autores, a incidência e a posição dos textos; 

analisar as adaptações exigidas pela transferência do texto literário de seu suporte 

original para as páginas do livro didático e a seleção do fragmento que constituirá o 

texto; analisar as propostas de leituras e as atividades de compreensão que são 

apresentadas no livro didático para o trabalho com o texto literário. Nesse estudo, o 

corpus de pesquisa foi composto por duas coleções didáticas de língua portuguesa, 

direcionadas ao primeiro segmento do Ensino Fundamental, as mais escolhidas pela 

rede municipal de Betim, em Minas Gerais, no contexto do PNLD/2004. Enquanto 

procedimentos metodológicos da pesquisa, segundo Rodrigues (2006), foram 

realizados dois tipos de investigação – a quantitativa e a qualitativa – que 

conduziram o trabalho a dois procedimentos de coleta de dados. Na abordagem 

quantitativa, a autora se direcionou a identificar a seleção textual das coleções, a 

incidência do texto literário, os gêneros e os autores escolhidos e a posição da 

literatura nas páginas do livro didático. Quanto à abordagem qualitativa, o objetivo se 

direcionou a analisar a seleção do fragmento que constituía o texto, o processo de 
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transferência do texto literário do seu suporte original para as páginas do livro 

didático, como também os procedimentos de orientação de sua leitura. Os 

resultados encontrados possibilitaram reconhecer que a apropriação do texto 

literário pelo livro didático como um pretexto para ensinar ortografia, gramática e 

adquirir o sistema de escrita alfabética.  

O estudo desenvolvido por Henrique (2011) apresentou como objetivo 

analisar o tratamento dado ao texto literário em livros didáticos de alfabetização 

aprovados pelo PNLD (2010). A pesquisa emanou do pressuposto de que esse 

material se constitui como a ferramenta de base ao ensino mais próxima do 

professor e pode apoiá-lo na formação de leitores de literatura.  A investigação 

qualitativa desta pesquisa documental estabeleceu como procedimentos 

metodológicos a análise do Guia Nacional de Livros Didáticos (2010) referente às 

atividades de leitura, a construção de um roteiro de análises do livro didático, assim 

como a construção de uma tabela de tipologias textuais. A análise do Guia Nacional 

do Livro Didático (2010) possibilitou verificar as orientações das atividades de leitura 

a partir dos comentários presentes nas resenhas das coleções e nas fichas de 

avaliação. O corpus de análise considerou 10 livros didáticos aprovados pelo PNLD 

(2010), sendo a coleta de dados realizada através da análise do seu conteúdo. A 

autora discutiu a presença do texto literário no livro didático relacionada à formação 

do leitor literário. Os resultados dessa investigação evidenciaram uma frequência 

predominante dos textos literários nos livros didáticos, o reconhecimento da função 

utilitarista atribuída à presença do texto literário no livro didático e a constatação da 

necessidade dos livros didáticos conceberem a literatura como arte ao promover 

uma escolarização adequada de sua leitura. 

É importante destacarmos que o presente trabalho dissertativo também 

discorre sobre a presença da literatura no livro didático do 1º ano do ensino 

fundamental. Assim sendo, é relevante considerarmos que a organização do ensino 

fundamental em nove anos de escolaridade em todo o país é uma realidade ainda 

recente, de modo que, a maior parte das pesquisas sobre a escolarização do texto 

literário considerava o antigo modelo de seriação.  

 Esta investigação qualitativa contemplou procedimentos da Análise do 

Conteúdo proposta por Bardin (2011) no tratamento de dados quantitativos, bem 

como na descrição das atividades de leitura. Este estudo teve como objetivo 

descrever propostas de leitura para os textos literários no livro didático, 
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especificamente, identificando a incidência do texto literário nas seções indicadas 

para leitura pelo sumário, verificando os gêneros e autores mais contemplados nas 

três coleções que constituíram o corpus de análise e descrevendo os objetivos de 

ensino e aprendizagem que fundamentam atividades de leitura direcionadas ao texto 

literário. Os livros didáticos analisados correspondem ao manual do professor de 

coleções aprovadas pelo PNLD (2016) de Letramento Alfabetização e Língua 

Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental. Adotamos como dados a serem 

analisados as resenhas das coleções apresentadas pelo Guia do Livro Didático 

PNLD 2016 – Letramento e Alfabetização e Língua Portuguesa. Além disso, 

refletimos sobre as orientações do manual do professor, assim como, sobre o uso 

das estratégias de leitura postuladas por Solé (1998) e da metodologia de leitura por 

andaimagem apresentada por Graves e Graves (1995). A partir desses referenciais 

teóricos, discutimos sobre a adequação das atividades propostas ao ensino e 

aprendizagem das estratégias de compreensão leitora, refletindo sobre a mediação 

docente nas etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura.   

                  

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO: OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA  

 

Este estudo dissertativo tem como objetivo geral descrever aspectos da 

escolarização do texto literário no livro didático do 1º ano do Ensino Fundamental, de 

coleções didáticas de língua portuguesa, aprovados pelo PNLD (2016). 

Especificamente, objetivamos:  

 

a) identificar a incidência de textos literários; 

b) identificar os gêneros e autores mais contemplados;  

c) descrever os objetivos e as estratégias de leitura que fundamentam 

atividades com textos literários. 

 

Diante do desafio de se formar leitores, e, especificamente, leitores de 

literatura, cabem-nos questionamentos sobre os seguintes aspectos: qual a 

incidência de textos literários em livros didáticos de língua portuguesa?; quais os 

gêneros e autores que são mais contemplados na leitura dos textos literários?; 

existe recorrência de gêneros e autores?; quais são os objetivos de ensino e 

aprendizagem que fundamentam as atividades de leitura direcionadas ao texto 
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literário no livro didático? Tais indagações problematizam aspectos referentes à 

escolarização da literatura e à formação do leitor. 

 

 

1.4 APORTES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

Ao se constituírem como práticas educativas, as propostas de leitura 

presentes nos livros didáticos se fundamentam em concepções teóricas que 

orientam as ações do professor e do aluno nas situações de ensino e aprendizagem. 

Segundo Geraldi (1984), antes de considerarmos as atividades desenvolvidas dentro 

da sala de aula, é preciso entendermos que toda e qualquer metodologia de ensino 

está fundamentada em uma opção política, isto é, em concepções sobre o ensino e 

sua natureza. Portanto, é importante os professores identificarem e refletirem sobre 

os objetivos didáticos que subsidiam as propostas de leitura para o texto literário no 

livro didático.  

No que se refere às práticas de ensino e aprendizagem da língua, estas 

estão relacionadas às concepções sobre a linguagem e os seus usos sociais. Dessa 

forma, podemos considerar as diferentes práticas sociais de uso da linguagem 

associadas às necessidades humanas de interação social, pois segundo Bakhtin 

(2003, p. 261), “os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem.” Desse modo, os diferentes contextos sociais atribuem usos da língua às 

respectivas necessidades: no âmbito familiar, a linguagem normalmente se 

apresenta com um teor mais íntimo, coloquial e privativo; já na esfera jurídica, as 

práticas de uso da linguagem são delineadas pela formalidade e erudição. Assim 

sendo, os diferentes contextos e situações comunicativas pressupõem as 

adequações relativas às necessidades da vida social. 

Para a concepção de gêneros discursivos, a linguagem se constitui através 

da elaboração de enunciados. Conforme Bakhtin (2003, p. 261), o “emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados* (orais e escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana.” Com 

isto, pode-se observar que os enunciados estão presentes tanto em situações 

comunicativas que acontecem ou se estabelecem através da oralidade, quanto no 

uso da escrita. Em uma conversa informal entre amigos, é desenvolvida por 
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enunciados orais, enquanto que, a troca de e-mails é caracterizada pela produção 

de enunciados referentes à escrita.  

Ao compreendermos a linguagem como processo de interação social, é 

necessário reconhecermos que a multiplicidade de enunciados concretos e únicos 

existentes, conserva certa estabilidade. Tal fato foi observado por Bakhtin (2003, p. 

262) ao afirmar que “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso.” Assim, observamos que as esferas ou 

campos da ação humana apresentam certa regularidade na elaboração de seus 

enunciados, dessa forma, denominados como gêneros do discurso. Com isso, a 

interação social considera a linguagem em sua natureza discursiva. Os diferentes 

gêneros do discurso não se restringem apenas a uma exteriorização do pensamento 

individual, assim como não se estabelecem como um mero mecanismo de 

comunicação, mas são constituídos em um processo dinâmico de interação entre 

sujeitos. 

 Dessa forma, o conceito de responsividade apresenta uma centralidade 

para a compreensão da interação sócio discursiva. Para cada enunciado, o sujeito 

ouvinte elabora uma resposta, ocupa um posicionamento ideológico, político e, 

desse modo, ao tentar respondê-lo, torna-se um falante. Desse modo, pode-se 

afirmar que 

 

 [...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 
aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte 
se forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o 
seu início, às vezes, literalmente a partir da primeira palavra do falante. 
Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 
forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante.” (BAKHTIN, 2003, 
p. 271)  

 

Na cadeia enunciativa, um mesmo sujeito apresenta-se ora como falante, 

ora como ouvinte de discursos. A posição responsiva inerente à concepção 

discursiva da linguagem converte um ouvinte em um falante, seja para concordar ou 

reafirmar algo que foi dito, ou mesmo para refutar ou ampliar. A leitura de um texto 

literário provoca no leitor uma posição responsiva ampla que, por exemplo, 

possibilita estabelecer relações com outros textos e com experiências de vida. Todo 
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ato enunciativo pressupõe uma posição responsiva do ouvinte, mesmo de efeito 

retardado, isto é “o que foi ouvido e ativamente entendido responde nos discursos 

subsequentes ou no comportamento do ouvinte.” (BAKHTIN, 2003, p. 272). É 

importante, assim, o reconhecimento de que todo enunciado implicará em uma 

posição responsiva, talvez não imediata, porém se expressará em discursos futuros 

ou, mesmo ainda, no modo de estar no mundo do ouvinte. Diante do exposto, o 

discurso do outro dialoga com as concepções, experiências e necessidades do 

sujeito, seja validando-as, refutando-as e ainda ampliando-as.    

Assim sendo, o diálogo existente entre o discurso e a vida dos sujeitos 

possibilita reconhecermos que as necessidades surgidas, nas diversas esferas 

sociais, ocasionam o surgimento de novos gêneros discursivos, ou ainda, a 

modificação de gêneros já existentes, tornando-os mais complexos. Como exemplo, 

pode-se citar a carta pessoal, antes do surgimento da internet, era utilizada com 

frequência por pessoas que moravam distantes e desejavam manter a comunicação. 

Dessa forma, o crescente avanço tecnológico proporcionou o surgimento de gêneros 

como o e-mail e o torpedo, reconfigurando as noções de tempo e distância, 

anteriormente, experimentadas nas práticas discursivas. Nessa perspectiva, a 

relação entre a vida e a linguagem se estabelece mediante os usos dos gêneros 

discursivos nas relações sociais. Por isso, é relevante considerarmos que cada 

atividade de linguagem se materializa dentro de um determinado gênero do discurso 

e a diversidade de gêneros discursivos está regulada pela multiplicidade dos 

campos da ação humana. A partir desse pressuposto, podemos afirmar que 

  

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica 
um determinado campo.” (BAKTHIN, 2003, p. 262) 

 

Sendo assim, podemos reconhecer a diversidade e complexidade dos 

gêneros discursivos referentes às diversas formas de organização. Bakhtin (2003) 

realizou a seguinte distinção: gêneros discursivos primários e gêneros discursivos 

secundários. Para o autor, os gêneros discursivos primários se caracterizam por 

uma estruturação simples, além de se constituírem na comunicação imediata. 

Quanto aos gêneros discursivos secundários, podemos considerar que os mesmos 

se desenvolvem dentro de uma estrutura mais complexa, elaborada, geralmente, no 
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domínio escrito e emergem de reelaborações de gêneros discursivos simples, 

perdendo uma relação com a realidade concreta. Como exemplos podemos 

mencionar aqueles pertinentes ao domínio artístico, filosófico e literário.  

Com base nisso, as práticas de ensino de língua precisam contemplar 

experiências com diferentes gêneros discursivos, dentre eles, os literários. A 

presença da literatura na escola se constitui em um saber escolar, promovendo 

reflexões sobre a escolarização. Segundo Magda Soares (2001), o termo 

escolarização é considerado em uma conotação positiva, quando se encontra 

relacionado a conhecimentos, saberes e produções culturais, e, uma pejorativa, 

quando está adjetivado, como no caso das expressões ‘literatura escolarizada’ ou 

‘arte escolarizada’. A autora considera ainda que essa conotação pejorativa atribuída 

à escolarização da literatura não deveria ser assumida como uma tese. Assim como 

os demais saberes, a escolarização da literatura pode se caracterizar como 

adequada ou inadequada, mas isso não deveria ser considerada a priori sem uma 

adequada investigação. Quanto à escolarização da literatura, é importante 

considerarmos que  

 

São três as principais instâncias de escolarização da literatura em geral, e 
particularmente da literatura infantil: a biblioteca escolar; a leitura e 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. (SOARES, 2001, p.22-23)  

 

Neste trabalho, investigamos a instância da escolarização da literatura que 

abrange a leitura e estudo de textos, especificamente, em livros didáticos de língua 

portuguesa. Dentre os aspectos que Soares (2001) enuncia como pertinentes a essa 

instância da escolarização da literatura, consideramos a seleção de gêneros e 

autores, bem como os objetivos de ensino e aprendizagem subjacentes às 

propostas de leitura para o texto literário. 

Os estudos da Estética da Recepção discorrem sobre a participação do leitor 

na atribuição dos sentidos no texto.  Iser (1999, p. 10) afirma que “é preciso 

descrever o processo de leitura como interação dinâmica entre texto e leitor.” O leitor 

não apresenta uma postura passiva diante do texto, uma vez que, o seu sentido não 

é dado como pronto. Assim, o processo de leitura implica na relação interativa e na 

elaboração de significados sobre o que é lido. Sobre a relação estabelecida da 

criança com a leitura literária, podemos observar que 
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[...] a criança pode viver no livro aquilo que mais a atrai, sem receio de ser 
assistida, principalmente, por um adulto e pode lidar com seus problemas e 
angústias em tempos e espaços só seus; por outro lado, mantém-se 
relacionada ao real, ela tem consciência de que não deixa de ser leitor. 
Essa duplicidade de atividade intelectual familiariza a criança com o 
simbólico e com suas possibilidades intelectuais dando-lhe, portanto, 
autoestima e identidade psicológica e social. (AMARILHA, 1997, p. 55). 
 

Essas experiências, vivenciadas pelas crianças, a partir da leitura de textos 

literários, são relevantes para a formação de leitores que estabelecem uma relação 

prazerosa e significativa com a literatura e com a própria vida. Segundo Coelho 

(1991), o surgimento da consciência se dá pela relação construída entre o eu e o 

outro, que engloba tudo o que envolve o mundo externo. Para a autora, a 

consciência é o caminho para a construção de conhecimento e, desta forma, ela se 

apresenta como um fator primordial da obra literária. A leitura literária possibilita a 

ressignificação de experiências de vida através do caráter simbólico da linguagem. 

Em um contexto escolar, essas experiências de leitura são mediadas pelo 

professor que é subsidiado pelo livro didático. Para compreendermos essa 

mediação, recorreremos ao ensino das estratégias leitoras proposto por Solé (1998), 

assim como, pela metodologia de leitura por andaimes referentes aos estudos de 

Graves e Graves (1995). A pesquisa dialoga com esses referenciais teóricos com o 

objetivo de descrever as apropriações presentes nos objetivos de ensino e 

aprendizagem das atividades propostas para a leitura dos textos literários nos livros 

didáticos analisados. 

Este trabalho consiste em uma pesquisa descritiva, desenvolvida em uma 

abordagem qualitativa, que também apresenta dados quantitativos durante as 

análises. Na fundamentação metodológica, recorreremos à Análise de Conteúdo 

apresentada por Bardin (2011), adotando o procedimento da descrição analítica. 

Para essa autora, essa análise compreende um tratamento da informação inclusa 

nas mensagens. Emprega-se a análise categorial a partir da necessidade de 

descrever as propostas de atividades de leitura. Esse tipo de análise 

 

pretende tomar em consideração a totalidade de um ‘texto’, passando-o 
pelo crivo da classificação [...] Isso pode constituir um primeiro passo, 
obedecendo ao princípio de objectividade e racionalizando através de 
números e percentagem, uma interpretação que, sem ela, teria de ser 
sujeita a aval. É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas 
significativas que permitem a classificação dos elementos de significação 
constitutivas, da mensagem. (BARDIN, 2011, p. 36). 
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A utilização de categorias de análise na abordagem quantitativa contribuiu 

para a descrição e interpretação da incidência dos textos literários nas coleções 

didáticas analisadas, incidência esta aferida pelas porcentagens apresentadas em 

seus respectivos gráficos. Para isso, existem três procedimentos pertinentes à 

análise que são a descrição, a interpretação e a inferência. Para Bardin (2011), 

descrever seria semelhante a especificar as características do texto de forma sucinta 

após o tratamento dos dados e, de modo consecutivo, a interpretação se refere ao 

processo de atribuir significado às características descritas. A autora ainda 

considera a relevância do processo intermediário, denominado como inferência e 

que se constitui na habilidade de dedução das categorias a partir de dados 

encontrados no decorrer da análise. Assim sendo, esses procedimentos 

perpassaram os processos de análise tanto na abordagem quantitativa quanto na 

qualitativa, proporcionando reflexões e considerações sobre a escolarização da 

leitura literária no livro didático, referentes aos gêneros literários contemplados, a 

expressão quantitativa da tipologia denominada texto literário nas coleções, bem 

como os objetivos de ensino e aprendizagem que subsidiam as propostas de leitura 

observadas. 

 

1.5 A ORGANIZAÇÃO DO TEXTO DISSERTATIVO 

 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo este primeiro 

denominado “CONSIDERAÇÕES INICIAIS” referente à compreensão do leitor 

quanto ao objeto de estudo, problematização do tema, identificação dos objetivos de 

estudo, assim como quanto à exposição das abordagens metodológicas adotadas 

na pesquisa.  

No segundo capítulo, intitulado como “O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO 

DA LITERATURA: PRÁTICAS E RECURSOS”, algumas considerações serão 

elaboradas em torno da literatura, dos gêneros literários, estabelecendo reflexões 

sobre a relação existente entre a literatura e a criança. Ainda nesse capítulo, será 

abordado o processo de escolarização da literatura, e, especificamente, no que 

concerne à instância de leitura e de estudo de textos como ocorre no livro didático 

considerando as contribuições relativas à Estética da Recepção.  
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O terceiro capítulo denominado como “O PROGRAMA NACIONAL DO 

LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA” discorrerá sobre o 

processo histórico do Programa Nacional do Livro Didático e seu funcionamento, 

refletindo também sobre sua contribuição na formação do leitor. 

No quarto capítulo, cujo título é “A PRESENÇA DA LITERATURA NO 

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (2016): UMA ANÁLISE 

QUANTITATIVA” atenderemos aos objetivos estabelecidos para a abordagem 

qualitativa da pesquisa, interpretando os resultados encontrados quanto à incidência 

do texto literário e dos autores e gêneros contemplados. Para tanto, serão 

estabelecidas reflexões com estudos que abordam a escolarização da leitura literária 

no livro didático. Além disso, será explicitada a contribuição dessa análise 

quantitativa para a definição do corpus a ser contemplado na análise qualitativa.  

O quinto capítulo “ATIVIDADES DE LEITURA COM TEXTOS LITERÁRIOS 

NO PNLD (2016): O LIVRO DIDÁTICO DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL” 

contemplaremos a descrição das propostas de atividades direcionadas à leitura 

literária no livro didático do 1º ano do Ensino Fundamental, refletindo sobre as 

resenhas do Guia dos Livros Didáticos (PNLD 2016), bem como nas orientações 

didáticas presentes no Manual do professor. A partir da análise descritiva das 

propostas de leitura, serão evidenciados os objetivos didáticos que subsidiam as 

propostas de leitura de textos literários nos livros didáticos das coleções analisadas.  

O sexto e último capítulo intitulado como “CONSIDERAÇÕES FINAIS” 

abrangerá os resultados obtidos neste trabalho, evidenciando a possível 

contribuição para as pesquisas desenvolvidas no âmbito da formação do leitor 

literário e sua relação com propostas de leitura de textos literários, presentes em 

livros didáticos de língua portuguesa, utilizados como materiais didáticos, em 

escolas públicas de todo o país. 
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2. O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA: PRÁTICAS E 

RECURSOS 

 

Compreender os processos de ensino e aprendizagem da língua implica em 

reconhecer a contribuição da literatura na formação do leitor, isto é, refletir sobre as 

práticas e recursos de uso da literatura que a escola incorporou em seu cotidiano. 

 

2.1 SOBRE O QUE É LITERATURA 

 

Compreender o fenômeno literário implica reconhecer a complexidade de 

sua natureza. Analisando a etimologia da palavra literatura, percebemos que esta 

deriva do latim literatura, referindo-se a mesma à escrita, gramática e ciência. Jouve 

(2012) nos apresenta as mudanças que o termo literatura apresentou no decorrer da 

história. Conforme afirma o autor, no século XVI, a literatura representava a cultura 

daquele que era letrado, ou seja, do erudito. Desse modo, a literatura era 

considerada como um saber exclusivo daqueles que tinham acesso ao 

conhecimento e acumulavam leituras. A partir dessa concepção de literatura, 

enquanto saber erudito, deriva-se a compreensão de literatura como sendo a 

comunidade das pessoas que se apropriaram do domínio das letras. 

Compagnon (2003) afirma que a literatura passou a ser considerada como 

possuindo um fim em si mesma, pela utilização estética da linguagem escrita em 

meados do século XVIII. A literatura enquanto arte da linguagem começa a se 

instaurar aproximadamente em meados do século XVIII. Jouve (2012) afirma que, 

nesse período, a literatura não se restringe apenas à poesia, mas abrange novos 

gêneros considerados como “vulgares”, sendo estes o romance e os demais 

gêneros provenientes do jornalismo. Sendo assim, a literatura tornou-se a 

representação da arte de escrever, não se limitando a um saber adquirido por alguns 

e sendo considerada como uma prática, bem como, o conjunto de obras resultantes 

deste trabalho com a língua. 

Entretanto, é relevante considerar que o termo literatura não apresenta uma 

compreensão única e precisa. Enquanto domínio discursivo, a literatura apresenta 

certas atribuições que a singularizam e a distinguem de outras esferas de uso da 
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linguagem. Compagnon (2003) afirma que a literatura encontra-se situada entre 

duas abordagens irreduzíveis, são elas: a abordagem histórica e a abordagem 

linguística. A primeira compreende o texto como documento, entretanto, a segunda 

considera o texto enquanto ato da língua e a literatura como expressão artística da 

linguagem.  

Neste trabalho, concentramo-nos na abordagem que compreende o texto 

literário como um evento da língua, cuja linguagem expressa arte. No entanto, não 

nos propomos a desenvolvermos uma definição da literatura, mas a elaborarmos 

algumas considerações sobre a mesma. Compagnon (2003) aborda a dificuldade 

que a literatura, tal como a arte, apresenta para uma definição exata. Essas duas 

esferas da linguagem proporcionam limites imprecisos e fluidos, diante dos quais 

não seria sensato responder a perguntas sobre o que é a literatura ou o que vem a 

ser a arte. Sendo, portanto, mais sensato estabelecer algumas considerações sobre 

alguns de seus atributos para reconhecer quando é literatura e quando é arte. 

Corroborando com esta compreensão, Culler (1999, p. 28) afirma que a “literatura 

não pede uma definição, mas sim, uma análise”.  

Desse modo, a partir do século XIX, torna-se mais relevante reconhecer as 

condições pelas quais um texto pode ser considerado como estético do que dedicar-

se a uma definição exata do conceito de literatura. Os textos literários, reconhecidos 

em sua dimensão estética, compartilham de alguns atributos comuns. Magnani 

(1989, p.7) considera que “o texto é aquele conjunto de relações extra, inter e 

intratextuais, e que os significados não estão prontos, mas são constituídos através 

da leitura”. Sendo assim, cada leitor de um texto literário irá atribuir significados 

diversos devido as relações estabelecidas com o texto e com a sua experiência de 

mundo, o que inclui suas vivências com outras leituras prévias. O texto literário é 

polissêmico, sendo assim, a leitura de um único texto literário proporciona a 

elaboração de sentidos diversos para sujeitos diferentes. Entretanto, é relevante 

considerarmos que um mesmo sujeito ao ler um soneto em um determinado 

momento de sua vida pode aferir a ele uma concepção de encanto e identificação, 

contudo, em um outro período, ao relê-lo, poderá evidenciar uma conotação de 

estranhamento e rejeição.  

A amplitude proporcionada pela experiência da leitura literária está 

relacionada ao trabalho com a linguagem que constitui o cunho estético do texto 

literário. Compagnon (2009, p. 37) afirma que a “literatura fala a todo o mundo, 
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recorre à língua comum, mas ela faz desta uma língua particular – poética ou 

literária.” Desse modo, é pertinente reconhecermos que os textos denominados 

como estéticos, isto é, literários, apresentam uma função conotativa no uso da 

linguagem, e, recorrem a recursos linguísticos tais como as metáforas, metonímias, 

aliterações. Em relação aos textos reconhecidos como pragmáticos, podemos 

observar o caráter denotativo da linguagem, pois a leitura desses não abrange 

diversas interpretações do leitor. Nesta reflexão, consideremos para a leitura de um 

classificado de um jornal que trata da venda de um imóvel em uma região nobre de 

uma capital brasileira. Ao ler, espera-se do leitor, a identificação das informações 

presentes no gênero e a correspondência da função social do gênero classificado, 

que é a de anunciar a venda de um bem ou serviço oferecendo as informações 

necessárias para despertar o interesse do leitor pela compra. A leitura deste gênero 

requer a compreensão pragmática do tipo de texto denominado como informativo.  

O princípio do dulce et utile  encontra no texto literário um de seus âmbitos 

de expressão na vida social. Semelhantemente a outras expressões artísticas, a 

literatura, enquanto arte da linguagem apresentou historicamente a dupla função 

social de instruir e de divertir, deleitar. O caráter ficcional, evidenciado na literatura, 

proporciona experiências de prazer, e, alguns deles, também expressam 

concepções de moral. Jouve (2012) afirma que uma das características do texto 

literário é “condensar saberes diversos e variados”, sendo assim, uma obra literária 

corrobora com o desenvolvimento intelectual, cultural, estético, social, afetivo 

daquele que se torna seu leitor. Todo texto literário encontra-se circunscrito em 

determinadas condicionantes sociais, históricas e culturais. Portanto, podemos 

reconhecer aspectos relativos à concepção de sujeito, organização familiar, sistema 

político e econômico na leitura de um conto. Enquanto uma das características do 

texto literário, Jouve (2012) refere-se à expressão das dimensões do humano. A 

leitura literária oportuniza ao leitor compreender a humanidade a partir de um senso 

estético. A linguagem literária reconhecida enquanto a arte da palavra possibilita o 

desenvolvimento da apreciação estética. 

No que se refere à relação existente entre forma e conteúdo, os textos 

literários também apresentam diferenciação dos textos reconhecidos como 

pragmáticos. Dessa forma, podemos considerar que 
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no texto literário – assim como em todo objeto de arte – a forma não pode 
ser isolada do conteúdo: ela faz parte do sentido (...) Se é o conteúdo que 
constitui o valor de uma ficção, é conveniente especificar que esse 
conteúdo só é dado mediante uma forma particular, da qual ele não pode 
ser separado... (JOUVE, 2012, p.90)  

 

                 Podemos observar que a linguagem poética compõe o sentido da obra 

literária. Os recursos poéticos como metonímias, aliterações, metáforas constituem a 

forma através da qual os conteúdos dos textos literários constroem significados. A 

polissemia constituída através de jogos de palavras, sonoridades e significados 

evidencia o caráter estético do texto literário.  

 É relevante atentarmos para a distinção entre a recepção dos textos 

pragmáticos e dos textos literários. Stierle(1979) compara a recepção do texto 

literário a um movimento centrípeto, orientado para a ficcionalidade do próprio texto. 

Desse modo, podemos considerar que o texto literário promove o interesse da leitura 

mediante o seu caráter ficcional. Diante da leitura literária nos deparamos com a 

simbologia da linguagem, com os vários sentidos e relações que construímos em 

contato com o texto. A literatura trata sobre os diferentes sentimentos, desafios e 

dilemas que permeiam a nossa condição humana, descrevendo com linguagem 

poética sobre as nossas paixões, medos, alegrias, discorrendo sobre a brevidade da 

vida, as descobertas, as mudanças.  A recepção do texto literário é interminável, 

pois o código linguístico presente na ficção possibilita a produção contínua de 

sentidos que são significados a partir das experiências de vida do leitor.  

Ao considerar a recepção dos textos ficcionais, Iser (1979, p. 106) afirma 

que os mesmos apresentam vazios “que derivam da indeterminação do texto.” A 

participação do leitor na atribuição de sentidos no texto, ocorre na tentativa de 

preencher esses vazios. Sobre esse processo, Iser (1999, p. 157) afirma que o 

“lugar vazio permite então que o leitor participe da realização dos acontecimentos do 

texto. Participar não significa, em vista dessa estrutura, que o leitor incorpore as 

posições manifestas do texto, mas sim que aja sobre elas.” A leitura ativa de um 

texto ficcional requer que a interação do leitor com o texto, conectando-se ao 

mesmo, por meio do preenchimento desses vazios. A interação entre o leitor e o 

texto possibilita a atribuição de diferentes sentidos pelo leitor. Entretanto, é relevante 

atentar para o fato de que se “a apreensão dos textos ficcionais é infinita, isso, 

contudo não quer dizer que qualquer recepção seja válida.” (STIERLE, 1979, p. 

161). Desse modo, é imprescindível considerarmos que um texto de ficção não está 
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completamente desprendido de aspectos da realidade, mas oferece pistas para a 

elaboração da sua compreensão. O referido autor ainda afirma que 

 

[...] a marca básica do texto ficcional é, não obstante todas as referências à 
realidade, o seu caráter de colocação (Setzung). Sob este pressuposto, a 
relação do texto com a realidade não é uma simples função de uma 
realidade a ser retratada, mas sim de uma poética da ficção, que pode ser 
ora mais, ora menos relacionada com a realidade e com a experiência 
coletiva da realidade.” (STIERLE, 1979, p. 146 -147) 

  

Sendo assim, ao nos depararmos com um texto poético, encontraremos nele 

um campo de referência à realidade, ora mais ora menos determinado, entretanto, 

que não deve ser desconsiderado na leitura. Essas aproximações da ficção com a 

realidade constroem um campo temático sob o qual o leitor poderá compreender seu 

significado e elaborar sentidos. Sobre a relação existente entre o mundo ficcional e o 

mundo da realidade, é relevante considerarmos que  

 

[...] o mundo da ficção e o mundo real se coordenam reciprocamente: o 
mundo se mostra como horizonte da ficção, a ficção como horizonte do 
mundo. O âmbito da recepção dos textos ficcionais demarca-se apenas na 

apreensão desta dupla perspectiva. (STIERLE, 1979, p. 171). 

  

Portanto, a recepção de um texto literário requer uma dupla horizontalidade. 

Ao considerarmos a literatura, necessitamos atentar tanto para os aspectos que a 

referenciam com a realidade, bem como para aqueles atributos que a transcendem 

para o plano do imaginário e/ou do fantástico. 

No que se refere à recepção de textos pragmáticos, é relevante 

observarmos que ela se constitui de modo diferente. Sobre isso, podemos 

compreender que  

 

[...] o texto pragmático é centrífugo e este seu caráter se acentua quanto 
mais imediata seja a sua intenção pragmática. [...] O texto pragmático é 
centrífugo não no sentido de que engendre por si mesmo um movimento 
textual contínuo, mas noutro sentido, no de que sua meta sempre se 
encontra além de si mesmo, no campo da ação. (STIERLE, 1979, p 145). 

             Desta maneira, ao lermos um texto que não seja literário nos deparamos com 

uma intencionalidade, orientação que nos impulsiona a uma ação além do texto. É 

deste modo que a leitura de uma notícia nos encaminha a atentar não para a 

estruturação das palavras, mas para uma informação apresentada, assim como, 
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uma receita culinária evidencia a função social de instruir sobre os ingredientes 

necessários e o modo de preparo de uma determinada refeição.  

Entretanto, o texto literário não apresenta uma finalidade ou intencionalidade 

prática, direcionada à ação. É relevante considerarmos que embora a literatura, 

assim como as demais artes, seja abordada em uma concepção utilitarista, este uso 

não corresponde a sua natureza estética. Primordialmente, a leitura literária 

converge a atenção para a apreciação estética presente na linguagem. 

  

2.2 LITERATURA INFANTIL E ESCOLARIZAÇÃO 

 

A partir do rompimento com o sistema feudal, a instituição família adquiriu 

novas características de conformidade com o padrão burguês vigente. Assim, 

ocorreu uma interiorização para o núcleo familiar, no cultivo da privacidade, 

desligando-se, em certa medida, da preocupação comunitária. Zilberman (1983)  

afirma que é nesse retorno à vida do núcleo familiar, que a criança adquire um 

panorama de maior atenção referente ao controle de seu desenvolvimento 

intelectual, bem como de suas emoções.  

Sendo assim, a história da literatura infantil está relacionada à descoberta da 

infância no século XVII. Corroborando com este entendimento: 

  

A noção de infância surgiu no século XVII, primeiro com o reconhecimento e 
legitimação de algumas necessidades infantis diferenciadas, em relação aos 
adultos e, mais tarde, com a incorporação da ideia de que o adulto é o 
responsável pela aprendizagem das novas gerações. A evolução desta 
concepção pode relacionar-se com a criação, a partir do século XVIII, de 
uma literatura específica para os primeiros anos de vida e com a existência 
de uma consciência social explícita sobre a função educativa, que se devia 
atribuir a este tipo de livros. Foi, precisamente, a função educativa a que 
tornou possível a aceitação social do novo “produto”, tal como foi 
profusamente assinalado pelos estudos de história da literatura infantil. 
(COLOMER, 2003, p. 160) 

 
Dessa forma, o reconhecimento da infância, no panorama social da época, 

repercutiu na necessidade de se pensar em práticas de ensino, dando-se origem à 

literatura infantil.  A partir de sua função educativa, a literatura infantil torna-se 

instrumento para ensinar os valores e instruir sobre a importância das boas 

maneiras, de modo a convergir em uma educação moral dos pequenos indivíduos. 
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Sendo assim, é relevante compreendermos a concepção de infância que subsidiava 

a literatura infantil.     

A palavra infância advinda do latim infantia quer dizer – “incapacidade de 
falar, mudez”, esse conceito deriva do fato de se considerar que até os 7 
anos a criança era incapaz de falar. Pode-se agregar a ela, por extensão 
conceitual, os sentidos de “ser incapaz de pensar”, “incapaz de expressão”, 
gerando-se daí, uma atitude e educação condescendente do ponto de vista 
intelectual que continua a diminuí-la e revela a condição subalterna a que 
eram submetidos os pequenos. Contraditoriamente, ou por ignorância, 
levando-se em conta o rigor dos castigos, por exemplo, a criança era ainda 
percebida como “um adulto em miniatura” – esperava-se que ela se 
conduzisse e tivesse a compreensão igual à de um adulto. (AMARILHA, 
1999, p.129) 

 

Em seus estudos, Marisa Lajolo (2011) apresenta algumas características 

que são inerentes à concepção de infância desse período, tais como a menoridade, 

a fragilidade e a dependência, as quais são conotadas de um sentido negativo, que 

não realçam as aptidões, os interesses e os saberes do sujeito infantil. É sobre essa 

transição ideológica, que passa a infância, no século XVIII, que podemos afirmar: 

 

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma 
consideração especial para com a infância. Esta faixa etária não era 
percebida como um tempo diferente, nem o mundo da criança como um 
espaço separado. Pequenos e grandes compartilhavam dos mesmos 
eventos, porém nenhum laço amoroso especial os aproximava. A nova 
valorização da infância gerou maior união familiar, mas igualmente os meios 
de controle do desenvolvimento intelectual da criança e a manipulação de 
suas emoções [...] A aproximação entre a instituição e o gênero literário não 
é fortuita. Sintoma disto é que os primeiros textos para crianças são escritos 
por pedagogos e professoras, com marcante intuito educativo. 
(ZILBERMAN, 1983, p. 15)  

 

A Literatura Infantil surge como um gênero de caráter instrucional, 

moralizante e didático. Essas atribuições destinadas à Literatura Infantil do século 

XVIII na Europa eram evidenciadas nas práticas de leitura e escrita, sendo a escola 

a instituição responsável pelo seu desenvolvimento. A nova economia capitalista 

emergente necessitava de sujeitos escolarizados, capacitados para o trabalho. 

Como afirma Souza (2001 p. 9): “A literatura infantil como parte integrante da escrita 

e da leitura, enquanto fenômenos sociais, foi alvo de uma motivação maior por 

ocasião da consolidação da classe burguesa e da economia capitalista, na Europa 

do século XVIII.” 

Quando se começa a pensar uma escrita para as crianças, coexiste a 

intenção de orientá-las enquanto sujeitos em formação para lidarem com as 
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imposições da vida em sociedade. Além disso, pretende-se auxiliá-las no processo 

de constituição de valores necessários à vida. Sobre o caráter didático e instrucional 

marcante do início da Literatura, podemos considerar: 

 

Uma contradição marca a Literatura Infantil desde suas origens. É, que 
pensada e elaborada para a infância, na verdade, sempre ignorou seus 
anseios e impôs antes de tudo a visão do adulto para a criança. (...) a 
Literatura Infantil serviu mais ao adulto e à aculturação da criança a novos 
padrões de comportamento, higiene e virtudes (AMARILHA, 1997, p. 48). 

 

Sendo assim, é necessário problematizarmos a Literatura Infantil quanto ao 

emprego de seu adjetivo. A concepção adulta denomina uma literatura para crianças 

como sendo equivalente a uma literatura infantil, ainda que desconsidere os anseios, 

interesses e compreensões da vida pela ótica infantil. Nessa perspectiva, a criança 

não teria contribuições válidas ou necessárias para a produção dos textos a ela 

dirigidos. Assim sendo, a literatura infantil emerge como um instrumento de controle 

social sobre a infância. Corroborando com essa particularidade do gênero literatura 

infantil, podemos observar que  

 

Sua especificidade decorre diretamente de sua dependência a um certo tipo 
de leitor, a criança. Resultado disso é sua participação num processo 
educativo, tanto é assim, que só começou a existir a partir do momento em 
que surgiu a necessidade de se preparar os pequenos para o mundo, isto é, 
quando se originou uma preocupação com a criança como tal. 
(ZILBERMAN, 1983, p. 43). 

 

A partir desse intento, gêneros como os contos de fadas e as fábulas foram 

sendo apropriados pelo intuito social de promover as práticas de ensino e 

aprendizagem na infância. Desse modo, a relação entre a literatura infantil e o 

processo de escolarização foi sendo constituída historicamente. Após discorrermos 

considerações sobre a literatura infantil, propomo-nos a refletir sobre o fenômeno 

social reconhecido como escolarização. Sendo assim, podemos considerar a 

importância da escolarização ao afirmar que 

  

Não há como ter escola sem ter escolarização de conhecimentos, saberes, 
artes: o surgimento da escola está indissociavelmente ligado à constituição 
de “saberes escolares”, que se corporificam e se formalizam em currículos, 
matérias e disciplinas, programas, metodologias, tudo isso exigido pela 
invenção, responsável pela criação da escola, de um espaço de ensino e de 
um tempo de aprendizagem. (SOARES, 2001, p. 20). 
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 Com isso, a instituição moderna da escola, enquanto um espaço de ensino e 

aprendizagem, consequentemente, implicou no surgimento do processo reconhecido 

como escolarização. Para que os saberes fossem sendo construídos pelas novas 

gerações era indispensável que eles fossem apropriados pela escola, enquanto um 

espaço de ensino regulado pelo tempo de aprendizagem para o desenvolvimento 

das disciplinas, matérias e procedimentos metodológicos. Sobre a escolarização é 

relevante considerarmos que 

 

[...] o termo escolarização é, em geral, tomado em sentido pejorativo, 
depreciativo, quando utilizado em relação a conhecimentos, saberes, 
produções culturais; não há conotação pejorativa em “escolarização da 
criança”, em “criança escolarizada”, ao contrário, há uma conotação 
positiva; mas há conotação pejorativa em “escolarização do conhecimento”, 
ou “da arte”, ou “da literatura”, como há conotação pejorativa nas 
expressões adjetivadas “conhecimento escolarizado”, “arte escolarizada”. 
No entanto, em tese, não é correta ou justa a atribuição dessa conotação 
pejorativa aos termos “escolarização” e “escolarizado”, nessas expressões. 
(SOARES, 2001, p. 20). 

 

É imprescindível reconhecermos que essa concepção pejorativa, a qual está 

associada ao processo de escolarização de conhecimentos, arte e literatura não 

coopera com a valorização dos processos de ensino e aprendizagem. Portanto, 

seria mais apropriado considerarmos que a escolarização de um saber pode ocorrer 

de forma mais ou menos adequada para determinados objetivos didáticos.   

Tendo em vista refletirmos sobre o processo da escolarização da literatura 

infantil, torna-se pertinente observá-lo de diferentes perspectivas.  

 

Numa primeira perspectiva, podem-se interpretar as relações entre 
escolarização, de um lado, e literatura infantil, de outro, como sendo a 
apropriação, pela escola, da literatura infantil: nesta perspectiva, analisa-se 
o processo pelo qual a escola toma para si a literatura infantil, escolariza-a, 
didatiza-a, pedagogiza-a, para atender a seus próprios fins – faz dela uma 
literatura escolarizada. 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 é produzida para a escola, pela clientela 
escolar – busca-se literatizar a escolarização infantil. (SOARES, 2001, p. 
17). 
 

No primeiro entendimento de escolarização da literatura infantil, podemos 

observar que as práticas de ensino e aprendizagem são construídas pela 

apropriação desta literatura pela escola. Desse modo, os textos literários 

pertencentes ao domínio da literatura infantil são utilizados como instrumentos para 
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a construção de conhecimento no contexto escolar. Os textos literários que integram 

o repertório da literatura infantil para as crianças já existiam e são incorporados pela 

escola em suas práticas de ensino e aprendizagem. Para a segunda perspectiva da 

escolarização da literatura infantil, encontram-se aqueles textos que são produzidos 

com o objetivo de atender às expectativas da instituição escolar no cumprimento de 

sua função social. 

Sendo assim, torna-se relevante identificarmos as instâncias nas quais a 

escolarização se apresenta para refletirmos sobre as práticas de ensino relativas à 

presença da literatura infantil no âmbito escolar. Desse modo, podemos observar 

que   

  

[...] são três as principais instâncias de escolarização da literatura em geral, 
e particularmente da literatura infantil: a biblioteca escolar; a leitura e 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 [...] (SOARES, 2001, p. 22). 

 
Discutiremos sobre cada uma das referidas instâncias da escolarização da 

literatura infantil, de modo a possibilitar um reconhecimento de suas respectivas 

práticas educativas. Dessa forma, é relevante mencionar que abordaremos mais 

sucintamente as instâncias da biblioteca escolar bem como a leitura de livros de 

literatura devido ao fato de também não se constituírem como objeto de análise 

deste trabalho. Entretanto, discorreremos com maior aprofundamento sobre a 

instância relativa à leitura e ao estudo de textos como instâncias de escolarização de 

literatura, atentando para a sua ocorrência nos manuais escolares como é o caso 

dos livros didáticos. 

Magda Soares (2001) descreve a biblioteca escolar como uma instância na 

qual se desenvolvem estratégias diversas de escolarização da literatura. Sendo 

assim, consideremos o desenvolvimento das estratégias abaixo relativas à 

biblioteca. 

  

A primeira estratégia é o próprio estabelecimento de um local escolar de 
guarda da e de acesso à literatura, um local escolar a que se atribui um 
estatuto simbólico que constrói uma certa relação escolar com o livro, 
fundadora da relação posterior do aluno com a instituição social não escolar 
“biblioteca” [...] Uma segunda estratégia é a organização do espaço e do 
tempo de acesso aos livros e de leitura – onde se pode ou se deve ler (na 
própria biblioteca escolar? em que lugar da biblioteca?), quando e durante 
quanto tempo se pode ler (...) Uma outra estratégia é seleção dos livros – 
quais livros a biblioteca oferece à leitura, que livros exclui ou “esconde”, que 
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livros expõe mais abertamente. Há ainda as estratégias de socialização da 
leitura: quem indica ou orienta a escolha do livro a ler – a professora? a 
bibliotecária? que critérios definem a orientação seletiva de leitura para uma 
série ou outra, para meninos ou para meninas? a orientação seletiva de 
tipos e gêneros de leitura, de autores? Também a determinação de rituais 
de leitura constitui estratégia de escolarização da literatura no âmbito da 
biblioteca – desde as fichas que é preciso preencher e respeitar, até como 
se deve ler (em silêncio, sem escrever no livro, passando as páginas de 
certa maneira, não dobrando o livro, etc.) e em que posição se deve ler 
(sentado adequadamente, segurando o livro de certa maneira, etc.). 
(SOARES, 2001, p. 23) 

 

Desse modo, podemos identificar que a biblioteca escolar oportuniza o 

desenvolvimento de práticas de escolarização da literatura infantil, mediante a 

adoção de estratégias referentes à existência do espaço destinado a relação escolar 

das crianças com o livro, bem como da organização deste espaço e do tempo que 

nele será destinado à leitura literária. Algumas escolas poderão organizar horários 

semanais para a visita das turmas ao espaço da biblioteca, enquanto outras poderão 

promover o acesso livre deste espaço em momentos como o intervalo de aulas para 

a leitura e empréstimo de livros aos alunos, bem como outros modos de organização 

planejados pela instituição para a promoção de práticas de leitura neste espaço. 

Além disso, cabe considerarmos as possíveis orientações ou restrições que se 

instituem na prática pedagógica frente ao acesso das crianças aos livros.  

Tal estratégia pode estar relacionada também as práticas de socialização da 

leitura, nas quais a mediação do professor ou bibliotecário estabelecem critérios 

para as leituras a serem compartilhadas ou destinadas às crianças. Na biblioteca 

escolar, instituem-se rituais de leitura, a partir dos quais podem se observar o ensino 

de modos de ler, cuidados com o livro, como objeto físico e cultural, a posição na 

qual se deve realizar a leitura (sentado, apoiando o livro com as mãos de 

determinada maneira).   

A segunda instância de escolarização da literatura é a que se refere à leitura 

e ao estudo de livros de literatura. Tendo em vista compreendermos essa instância e 

suas implicações educativas, necessitamos considerar que  

 

[...] a leitura é determinada e orientada, como já foi dito, por professores, em 
geral os de Português, portanto, configura-se como tarefa ou dever escolar, 
sejam quais forem as estratégias para mascarar esse caráter de tarefa ou 
dever [...] Além disso, a leitura é sempre avaliada, por mais que se mascarem 
também as formas de avaliação – que se dê uma prova, que se peça 
preenchimento de ficha, que se promova trabalho de grupo [...] sempre a leitura 
terá que ser demonstrada, comprovada, porque a situação é escolar, e é da 
essência da escola avaliar (o simples fato de se estar sempre discutindo que é 
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preciso não avaliar explicitamente, de se criarem estratégias as mais 
engenhosas para verificar se a leitura foi feita, e bem feita, evidencia como a 
leitura é escolarizada). (SOARES, 2001, p. 24). 

Nesse contexto, é relevante considerarmos que a leitura literária constitui-se 

como um dever escolar, isto é, como o cumprimento de uma atividade passível de 

avaliação. Sendo a avaliação um dos pilares do processo de ensino e 

aprendizagem, não se pode desconsiderar a sua presença nas práticas de leitura de 

livros literários no âmbito escolar. Diversos poderão ser os objetivos de avaliação da 

leitura de uma obra literária na escola, podendo ser identificada a compreensão 

textual a partir do preenchimento de fichas como no caso de livros paradidáticos, a 

interpretação dela ou ainda a percepção da formação do prazer estético pelos 

alunos. 

A terceira e última instância da escolarização da literatura abordada 

corresponde à leitura e ao estudo de textos. Magda Soares (2001) observou a 

escolarização nesta instância é mais intensa e ocorria de forma mais inadequada do 

que nas demais instâncias referidas. Desse modo, podemos refletir 

pormenorizadamente sobre alguns aspectos da leitura e estudo de textos literários 

na escola como descrito abaixo. 

 

Consideraremos quatro aspectos principais da leitura de textos na escola: a 
questão da seleção de textos: gêneros, autores e obras; a questão da 
seleção do fragmento que constituirá o texto a ser lido e estudado; a 
questão da transferência do texto de seu suporte didático, a página do livro 
didático; e, finalmente, e talvez o mais importante, a questão das intenções 
e objetivos da leitura e estudo do texto. (SOARES, 2001, p. 26) 

 

Como podemos observar, a leitura e o estudo de textos literários na escola 

abrangem aspectos relacionados à seleção dos textos a serem lidos, isto é, os 

gêneros, os autores, as obras que irão ser contempladas nesse processo, bem 

como a transferência do texto da página do livro literário para a página do livro 

didático. Além disso, caso o texto não seja disponibilizado na íntegra cabe atentar 

para os critérios constituintes à seleção do fragmento disponibilizado para a leitura 

no suporte didático. Sendo assim, o livro didático emerge como um suporte no qual 

a leitura e o estudo de textos se institui como instância de escolarização da 

literatura.  

Magda Soares (2001) investigou a presença da literatura infantil em livros 

didáticos da 1ª a 4ª séries do primeiro grau tendo como intuito ilustrar e caracterizar 
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a escolarização inadequada da literatura infantil na instância da leitura e estudo de 

textos. No que se refere à seleção de gêneros, autores e obras, foi verificada a nítida 

predominância dos textos narrativos e poemas. Soares (2001, p. 26) constatou ainda 

um tratamento inadequado destinado à poesia, deste modo, ela encontra-se “quase 

sempre descaracterizada: ou se insiste apenas em seus aspectos formais – conceito 

de estrofe, verso, rima, ou, o que é mais frequente, se usa o poema para fins 

ortográficos ou gramaticais”. Sobre este último uso do poema, Soares (2001, p. 27) 

considera que nele “perde-se inteiramente a interação lúdica, rítmica com os 

poemas, que poderia levar as crianças à percepção do poético e ao gosto pela 

poesia.” Esta inadequada escolarização do gênero poético, pelo livro didático, se 

constitui como obstáculo ao desenvolvimento de uma relação prazerosa da criança 

com a poesia, pois limita a compreensão da poesia à apropriação de regras e não 

favorece a apreciação estética da literatura. 

Outro aspecto observado por Soares (2001) refere-se à seleção de autores e 

obras presentes nos livros didáticos. Quanto a este aspecto: 

 

Oferece-se à criança uma gama restrita de autores e obras, quando a 
literatura infantil brasileira, em prosa e em verso, é bastante rica e 
diversificada. [...] Uma seleção limitada de autores e obras resulta em uma 
escolarização inadequada, sobretudo porque se forma o conceito de que 
literatura são certos autores e certos textos, a tal ponto que se pode vir a 
considerar como uma deficiência da escolarização o desconhecimento, pela 
criança, daqueles autores e obras que a escola privilegia [...] quando talvez 
o que se devesse pretender seria não o conhecimento de certos autores e 
obras, mas a compreensão do literário e o gosto pela leitura literária 
(SOARES, 2001, p. 28). 

 

Dessa forma, uma evidência da escolarização inadequada da literatura 

infantil pode ser representada por uma limitada coletânea de autores e obras 

contemplados nos livros didáticos, no entanto, uma seleção mais ampla e 

diversificada proporciona a progressão no repertório de leituras literárias dos 

estudantes. Soares (2001, p. 29) menciona a ausência de referências bibliográficas 

bem como de informações sobre o autor do texto, considerando que, deste modo, “o 

texto torna-se independente da obra a que pertence, desapropria-se o autor de seu 

texto [...] uma escolarização adequada desenvolveria no aluno o conceito de autoria, 

de obra, de fragmento de obra.” A formação do leitor requer atenção para múltiplos 

aspectos no desenvolvimento das práticas de leitura, o que inclui promover a 

elaboração dos conceitos de autoria e obra. Ao considerarmos que não existe texto 
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sem um autor, necessitamos contribuir para que as crianças também estabeleçam 

esta relação e desenvolvam o interesse de conhecer a autoria dos textos lidos na 

escola. Oportunizar o acesso às referências bibliográficas e à biografia dos autores é 

um requisito para a escola contribuir com a formação de cidadãos sobre o valor do 

direito autoral.  

No que se refere à seleção dos fragmentos de textos que estarão presentes 

no livro didático, é relevante desenvolvermos algumas considerações. 

 

Ao selecionar o fragmento de um texto, este tem de constituir-se, ele 
também, como texto, isto é: uma unidade de linguagem, tanto do ponto de 
vista semântico – uma unidade percebida pelo leitor como um todo 
significativo e coerente – quanto do ponto de vista formal – uma unidade em 
que haja integração dos elementos, que seja percebida como um todo 
coeso. (SOARES, 2001, p. 30) 

  

Atender a esses critérios é requisito indispensável para evitar a utilização de 

fragmentos constituintes como um obstáculo à compreensão do conceito de texto 

pela criança. A leitura de um fragmento textual necessita possibilitar a compreensão 

como uma unidade semântica, isto é, que a partir dele seja possível construir 

sentidos. Em relação às narrativas, Soares (2001) observou algumas inadequações 

na seleção dos fragmentos presentes nos livros didáticos corpus de sua pesquisa. 

Dentre elas, ocorreram a exposição da narrativa e a suspensão do enredo, 

proporcionando as crianças elaborarem perguntas sobre o enredo que, contudo, não 

obterão respostas.  

Outro exemplo de fragmentação textual inadequada é aquele no qual a 

narrativa não apresenta a exposição inicial, apresentando apenas a complicação. 

Assim sendo, a criança não obterá êxito em sua compreensão leitora devido ao fato 

de ignorar elementos pertinentes à exposição inicial da narrativa.  

Quanto à transferência do texto de seu suporte literário para a página do 

livro didático, é pertinente a consideração abaixo: 

 

Ao ser transportado do livro de literatura infantil para o livro didático, o texto 
tem de sofrer, inevitavelmente, transformações, já que passa de um suporte 
para outro: ler diretamente no livro de literatura infantil é relacionar-se com 
um objeto-livro-de-literatura completamente diferente do objeto-livro-
didático: são livros com finalidades diferentes, aspecto material diferente, 
diagramação e ilustrações diferentes, protocolos de leitura diferentes. Se a 
necessidade de escolarizar torna essas transformações inevitáveis, é, 
porém necessário que sejam respeitadas as características essenciais da 
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obra literária, que não sejam alterados aqueles aspectos que constituem a 
literariedade do texto. (SOARES, 2001, p. 37) 

 

Sendo assim, o processo de transferência do texto que se encontra no livro 

de literatura para outro tipo de suporte, o livro didático, implicará em algumas 

alterações inevitáveis. Contudo, é imprescindível atentar para o critério de que essas 

mudanças preservem as características essenciais do texto literário, resguardando a 

sua linguagem e, assim, seu caráter estético. Soares (2001) menciona alguns 

critérios a serem observados na transferência entre o suporte literário para o 

didático, dentre eles encontram-se: alterações de paragrafação, substituição de 

palavras, mudanças de gênero, bem como distorções relativas à compreensão entre 

a complementariedade existente entre texto e ilustração. Neste último caso, torna-se 

fundamental atentar para a produção de sentido construída na relação entre o texto 

verbal e o texto não verbal, para que a ilustração disponibilizada não prejudique a 

compreensão textual. Estas ponderações estão fundamentadas no objetivo de 

preservar o valor estético de uma obra literária. Entretanto, é importante atentarmos 

para alguns aspectos relativos à importância da ilustração para a formação do leitor. 

Segundo Amarilha (1997), a imobilidade da ilustração facilita o desenvolvimento da 

capacidade de observação e análise do leitor, pois essa pode ser novamente 

analisada em suas particularidades e cada nova leitura poderá abranger 

perspectivas ainda não contempladas anteriormente. É fundamental que o professor 

atente para a presença da ilustração no livro didático, analisando a sua qualidade, a 

sua relação com o texto verbal, desse modo, observando se ela possibilita  

complementaridade na leitura texto literário ou se apenas se expressa como um eco 

do enredo.  

   No que concerne aos objetivos da leitura de textos da literatura infantil, nos 

livros didáticos, estudos apontaram que 

 

Aos textos (ou pseudotextos) propostos à leitura dos alunos nos livros 
didáticos, seguem-se sempre exercícios de “estudo do texto” (...) a escola 
deve conduzir o aluno à análise do texto e à explicitação de sua 
compreensão e interpretação. Entretanto, os exercícios que, em geral, são 
propostos aos alunos sobre textos da literatura infantil não conduzem à 
análise do que é essencial neles, isto é, à percepção de sua literariedade, 
dos recursos de expressão, do uso estético da linguagem; centram-se nos 
conteúdos, e não na recriação que deles faz a literatura; voltam-se para as 
informações que os textos veiculam, não para o modo literário como as 
veiculam.  (SOARES, 2001, p. 43) 
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Desse modo, as pesquisas observaram uma escolarização inadequada da 

leitura do texto literário, através das propostas de atividades a ele dirigidas pelo livro 

didático. A análise destes exercícios possibilitou reconhecer a utilização da leitura do 

texto literário como pretexto para ensinar e aprender conteúdos, bem como para 

veicular informações, embora exercícios de estudo do texto sejam necessários e 

pertinentes ao inevitável processo de escolarização da leitura do texto literário 

presente em um suporte didático, é imprescindível reconhecermos que a formação 

de um leitor literário não pode restringir-se às atividades de análise de compreensão 

e às de interpretação textual.  

As atividades propostas para a leitura de textos literários precisam promover 

oportunidades para o desenvolvimento da percepção da sua literariedade, do uso 

estético da palavra, dos recursos de expressão que convergem na constituição de 

seu significado cultural. Assim sendo, os objetivos de leitura e estudo de um texto 

literário no livro didático precisam priorizar 

 

[...] aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à formação 
de um bom leitor de literatura: a análise do gênero do texto, dos recursos de 
expressão e de recriação da realidade, das figuras autor-narrador, 
personagem, ponto-de-vista (no caso da narrativa), a interpretação de 
analogias, comparações, metáforas, identificação de recursos estilísticos, 
poéticos, enfim, o “estudo” daquilo que é textual e daquilo que é literário. 
(SOARES, 2001, p. 44)  

 

Uma escolarização adequada da literatura no livro didático propicia 

exercícios que promovem o desenvolvimento de habilidades de reconhecimento e 

apreciação estética dos textos literários. Desta forma, as atividades não se 

restringem ao estudo do aspecto textual, mas o associam na valorização daquilo que 

distingue o texto como sendo literário. É indispensável que as práticas de leitura de 

textos literários na escola tenham como objetivo primordial promover uma relação 

prazerosa das crianças com a literatura. Umberto Eco (2002, p. 137) reconhece o 

valor da leitura de ficção para a vida humana ao afirmar que a “ficção tem a mesma 

função dos jogos. Brincando as crianças aprendem a viver, porque simulam 

situações em que poderão se encontrar como adultos.” Devido a sua semelhança 

com o jogo, a leitura de um texto literário não pode desconsiderar seu caráter lúdico 

no desenvolvimento de escolarização da mesma.       

Essa experiência, oportunizada pela ficção presente nos textos literários, 

contribui para que as crianças desenvolvam uma relação prazerosa com a leitura. 
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Ao compreender a literatura como uma experiência estética, Jauss (1979) discorre 

sobre alguns conceitos relacionados à experiência artística, tais como: poiesis, 

aisthesis e katharsis. Para ele, estas três funções atribuídas à arte referem-se, 

respectivamente: às atividades produtiva, receptiva e comunicativa. Desse modo, os 

exercícios propostos para a leitura de textos literários no livro didático precisam 

considerar o que Jauss (1979, p. 51) apresenta como sendo as “três funções da 

ação humana na atividade estética, onde a técnica transparece como Poiesis, a 

comunicação como Katharsis e a visão de mundo como Aisthesis...”. Diante de uma 

escolarização adequada do texto literário, a criança desenvolverá experiências 

referentes ao reconhecimento do uso estético da linguagem, ao processo relativo à 

compreensão da mensagem textual, bem como à expressão de uma concepção 

sobre o mundo. Regina Zilberman (1989) compreende a poiesis como o prazer 

resultante de sentir-se co-autor da obra. Para a autora, a aisthesis corresponde ao 

efeito provocador da renovação da percepção do mundo do leitor, enquanto a 

katharsis depende da reação de identificação que o leitor estabelece com o texto. 

A partir de uma análise de exercícios relativos à leitura dos textos literários nos livros 

didáticos das primeiras séries do ensino fundamental foi observado que 

 

[...] são recorrentes os seguintes tipos de exercícios: copiar o título do texto, 
o nome do autor, o nome do livro de onde foi tirado o texto; copiar a fala de 
determinado personagem do texto; escrever quem falou determinada frase; 
escrever o nome dos personagens; copiar as frases que estão de acordo 
com o texto; copiar frases na ordem dos acontecimentos apresentados no 
texto; completar frases do texto [...] (SOARES, 2001, p. 46). 

 

Magda Soares (2001) verificou a presença de atividades limitantes a 

localizar informações textuais que seriam mais pertinentes a textos informativos, 

mas desapropriadas para os textos literários. Além disso, ocorreu a presença de 

atividades de metalinguagem, pelas quais se exercitava o domínio de 

conhecimentos gramaticais e ortográficos, bem como atividades para ensinar 

conceitos de caráter moral. 

Podemos perceber que esses tipos de atividades direcionadas à leitura dos 

textos literários pelos livros didáticos evidenciam uma descaracterização do valor 

estética da literatura, ao utilizarem a literatura como um pretexto para a criança 

aprender conteúdos gramaticais, ortográficos e de cunho moral. O caráter estético 

do texto literário não é prestigiado nestas atividades, cujos objetivos se limitam à 
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localização de informações textuais e não auxiliam as crianças a construírem 

significados a partir da leitura. Dessa forma, emerge a necessidade de garantir às 

crianças o direito de aprendizagem de reconhecerem aquelas propriedades que 

tornam um texto literário, compreendendo o valor simbólico da linguagem a qual 

promove a polissemia, o prazer e a fruição indispensáveis na formação do leitor. É 

relevante observar que  

 

[...] a mensagem literária tem uma intenção estética. Sua meta não é 
utilitária. Não estabelece uma comunicação ordinária mas uma 
comunicação que se situa num outro nível: o nível artístico. Nessa 
perspectiva, ela superpõe o código linguístico utilizado um código estético 
mais ou menos complexo. [...] A mensagem literária centra-se sobre si 
mesma: o esforço do autor incide sobre a estrutura e a forma dessa 
mensagem, isto é, nela a função poética é predominante. É por ela que se 
manifesta o código estético e que os elementos do código da língua se 
transfiguram tomando novas significações. A função poética impõe uma 
reavaliação total da linguagem comum. (VANOYE, 2002, p. 179 e 184.) 

 

A abordagem utilitarista do texto literário nas práticas de ensino de língua 

desconsidera a intenção estética da linguagem literária. É imprescindível 

proporcionar às crianças experiências de apreciação do texto literário, a partir das 

quais se apreende o valor simbólico da linguagem poética a fim de desenvolver a 

fruição e o prazer pela leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

3. O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 
 

As práticas de ensino e aprendizagem escolar não podem prescindir da 

utilização de recursos didáticos para a sua efetivação.  Alves (2015) afirma que não 

existiam textos produzidos com o objetivo de atender exclusivamente à educação 

das crianças e jovens.  Desse modo, podemos reconhecer o fato de que esses 

textos especializados  

 

[...] surgiram quando tomaram a forma de manuais didáticos nas origens da 
escola moderna. [...] A necessidade social de ler e escrever expressou-se, 
portanto, como notável demanda a ser atendida por um novo tipo de 
educação que não tivera precedentes. (ALVES, 2015, p. 6-7) 

 

Nesse contexto, o livro didático se constitui como um instrumento 

organizador do trabalho pedagógico, advindo do surgimento da escola moderna e de 

sua necessidade de ampliar o acesso à educação. Sendo assim, Batista (2009, p. 

41) propõe um conceito de livro didático como sendo “aquele livro ou impresso 

empregado pela escola, para o desenvolvimento de um processo de ensino ou de 

formação”.   

Decorrentes dessa concepção sobre o livro didático surgem 

problematizações relativas às terminologias impresso, empregado e formação. É 

relevante compreendermos que o livro didático não se restringe apenas ao suporte 

textual livro. O respectivo autor discute sobre a impossibilidade de restringir a 

compreensão de “livro” didático ao objeto “livro”. Ele ainda menciona o exemplo das 

cartilhas baseadas no método global as quais se constituíam como recursos 

didáticos semelhantes a um livro escolar.  

No que se refere ao termo impresso, é importante reconhecermos o 

fenômeno que o referido autor denominou como “imprensa escolar”, cujos materiais 

didáticos são elaborados por professores e reproduzidos na escola, através de 

aparatos tecnológicos acessíveis. Ele ainda considera que esse material de ensino 

produzido por meio dessa “imprensa escolar” é propenso a constituir, com uma 

frequência ainda não precisa – os primórdios de vários livros didáticos. Sendo assim, 

podemos considerar que  

 
A utilização feita do termo impresso decorre da necessidade de apreender o 
que existe de comum entre o conjunto heterogêneo de textos que circulam 
na escola e de pôr em evidência o fato de que os textos escolares resultam 
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de um processo de reprodução que possui características específicas, 
decorrentes da invenção e da difusão da imprensa. (BATISTA, 2009, p. 43). 

 

Os diferentes impressos estão presentes no âmbito escolar, sejam eles 

pertinentes à denominada “imprensa escolar” ou àqueles que são decorrentes da 

invenção e difusão da imprensa. Diante da diversidade destes materiais,  

 

um fator parece criar uma homogeneidade para os textos escolares: trata-se 
sempre, a um primeiro exame, de material impresso, empregado para o 
desenvolvimento de processos de ensino e de formação. (BATISTA, 2009, 
p. 43).    

    

Quanto ao uso do termo empregar, podemos observar compreensões 

diferentes como afirma Batista (2009, p.46) que os “manuais didáticos podem ser 

tanto aqueles textos ou impressos utilizados pela escola quanto aqueles a ela 

propositadamente destinados.” Para o autor, essa distinção pode ser realizada em 

três níveis, são eles: o nível da produção do texto, da produção do impresso e o 

nível da produção e impressão para o mercado escolar. 

No nível referente ao processo de produção do texto, Batista (2009, p. 46)  

afirma que muitos dos “livros, textos e impressos que a escola considerou 

adequados para auxiliar o desenvolvimento de suas tarefas não foram, 

originalmente, destinados à escola, mas por ela utilizados”. O autor apresenta como 

alguns exemplos os Livros de Catecismo, o Código Criminal e a Bíblia, os quais não 

foram elaborados com a finalidade de atender atividades da instituição escolar, mas 

foram por ela utilizados. 

 Quanto ao nível de produção do impresso, podemos reconhecer a presença 

de textos que foram editados e adaptados tendo em vista atenderem demandas da 

escolarização. Batista (2009) cita como exemplo os livros de literatura que se tornam 

clássicos e são editados para apoiar a aprendizagem de uma disciplina escolar, 

constituindo-se, desse modo, como um livro escolar.  

Ao abordar textos que são produzidos e impressos para atender ao mercado 

escolar, Batista (2009, p. 48) afirma que são “nesses livros que, em geral, pensamos 

quando nos referimos a livros didáticos. Trata-se daqueles textos e impressos que, 

desde o processo de concepção, são gerados tendo em vista finalidades escolares.” 

Assim, no desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, fundamentamo-nos nesta 
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última concepção, pois os livros didáticos analisados foram produzidos e impressos 

para atender à demanda do mercado escolar.  

Neste contexto, é relevante observar que ocorreram mudanças relacionadas 

à destinação da leitura do livro didático. Sobre este fenômeno, Batista (2009, p. 54) 

afirma que o “professor e os alunos se alternaram, historicamente, como leitores 

visados pela produção didática [...]”.  

Ao se caracterizar como um instrumento de ensino e aprendizagem, o livro 

didático abrangeu os papéis sociais daquele que se propõe a ensinar e daquele que 

se dispõe a aprender na cultura escolar. Sobre o manual do professor, Batista (2009, 

p. 59) afirma que este se constitui como uma “reprodução do livro do aluno, 

acrescido de uma apresentação, em geral sucinta, de seus fundamentos teórico-

metodológicos e das respostas dos exercícios e atividades do livro do aluno.” 

Quanto ao livro do aluno, é importante a seguinte reflexão: 

  

A destinação a esse leitor é evidente na organização e na linguagem dos 
textos e impressos e em sua utilização. O prefácio e a apresentação dos 
livros se dirigem ao aluno; nos exercícios e atividades, as instruções 
também; estas, ao mesmo tempo, solicitam sua intervenção, que deve ler 
os textos, dar respostas, discutir passagens, fazer exercícios e assim por 
diante. No entanto, esse livro destinado ao aluno deve ser utilizado com a 
mediação do professor. (BATISTA, 2009, p. 55). 

 

Assim, os enunciados presentes no livro do aluno evidenciam a destinação 

do leitor, dessa forma a leitura das orientações das atividades se faz necessária 

para serem realizadas. Através das solicitações direcionadas ao aluno, o livro 

didático espera que este consiga desenvolver a leitura de textos, demonstrando a 

compreensão necessária para responder aos exercícios propostos. É, portanto, 

imprescindível atentarmos para a mediação do professor no processo de 

desenvolvimento das atividades propostas para o aluno.       

Ao refletirmos sobre a trajetória histórica do livro didático, no contexto 

brasileiro, possibilita-nos pensar sobre a mediação que o manual propõe quanto ao 

contrato de leitura e sua utilização. Sobre esta mediação, Batista (2009) apresenta 

duas tendências, sendo a primeira anterior à década de 1970, na qual podemos 

observar que é possibilitado ao professor um alto grau de autonomia na utilização do 

manual. Desse modo, podemos reconhecer que 

 

Os impressos organizados como compêndios e antologias ou seletas de 
textos são um bom exemplo. Eles contêm no primeiro caso, um resumo da 
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matéria e, no segundo, um conjunto de textos para exploração em sala de 
aula. Não possuem exercícios ou atividades e raramente se dirigem, por 
meio de enunciados ou notas, aos alunos que os utilizarão. (BATISTA, 
2009, p. 56) 

 

 A ausência de enunciados relacionados aos exercícios ou às atividades 

surge como uma oportunidade para que o professor desenvolva autonomia na 

elaboração de propostas de ensino que contemplem os conteúdos selecionados 

pelos manuais. As atividades e exercícios direcionados aos alunos são planejados 

pelo professor, ao considerar os conteúdos presentes nos compêndios, antologias e 

ou seletas de textos.     

Quanto à segunda tendência que o manual propõe à leitura e à utilização, 

Batista(2009) considera a sua predominância no contexto brasileiro, 

especificamente, naqueles manuais didáticos que surgiram a partir das 

transformações ocorridas no setor editorial e educacional no decorrer das décadas 

de 1960 e 1970. O autor considera que 

 

Nesse caso, os manuais tendem a se organizar como estudos dirigidos, 
propondo não apenas uma seleção do conteúdo a ser ensinado, mas 
também um modo claro e articulado de distribuí-lo no tempo escolar – com 
base numa progressão de unidades -, assim como um conjunto de 
atividades que introduzem, desenvolvem a matéria e, muitas vezes, avaliam 
seu domínio pelo aluno. Terminam, por isso, a se dirigir diretamente ao 
aluno em enunciados” (BATISTA, 2009, p. 56) 

 

Nesta perspectiva, o livro didático apresenta uma função centralizadora na 

prática docente, pois apresenta a seleção dos conteúdos a serem ensinados, 

distribuindo-os em uma progressão de unidades, cujo conjunto de atividades irão 

introduzir, desenvolver e, por vezes, avaliar aquilo que foi aprendido pelo aluno. A 

partir de enunciados, os alunos são direcionados como leitores do livro didático 

durante esse percurso de aprendizagem. 

Para compreendermos a instauração desse livro didático no contexto 

brasileiro é importante discorrermos sobre a reestruturação ocorrida no sistema de 

ensino brasileiro entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970. Sobre isto, 

Batista(2009) menciona a elevação significativa na matrícula em todos os níveis de 

ensino; a expansão intensa da rede pública de ensino; os desafios diante do 

ingresso de uma população discente oriunda de grupos sociais que anteriormente 

não tinham acesso à escola; assim como, o recrutamento de professores o qual se 

tornou mais amplo e menos rigoroso. 
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Diante da ampliação da matrícula, nas redes públicas de ensino, e da 

necessidade de conferir orientação e controle sobre a qualidade da prática docente, 

ocorreu uma expansão do mercado livreiro e o exercício de domínio curricular 

através deste manual escolar. Batista (2009) afirma que o ensino simultâneo requer 

a utilização de um único livro e que “os livros didáticos terminam por de fato assumir 

funções curriculares”, e, assim sendo, tornam-se um instrumento de controle do 

estado sobre o processo de ensino e aprendizagem escolar.  

Sendo assim, a seleção de conteúdos e a proposição de atividades 

presentes no livro didático refletem a compreensão do grupo social responsável pela 

sua elaboração. Corroborando com esta reflexão podemos afirmar que 

 

[...] o livro escolar é um campo por excelência das lutas simbólicas e revela 
sempre, pelas suas escolhas, um viés, um ponto de vista parcial sobre uma 
sociedade e com ela comprometido, visando a uma representação mais 
conforme a determinados interesses, de seu passado, de seu presente, de 
seu futuro. (BATISTA, 2009, p. 66). 

 

Desse modo, podemos reconhecer que o livro didático está comprometido 

com uma concepção parcial de sociedade, evidenciando sempre os interesses de 

alguns grupos em detrimento de outros, refletindo um determinado período histórico. 

Portanto, o livro didático é um instrumento político localizado em um momento 

histórico.  

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO BRASILEIRO DAS POLÍTICAS 
REFERENTES AO LIVRO DIDÁTICO 
 

Tendo em vista descrevermos o percurso por meio do qual o livro didático se 

constituiu como um instrumento de ensino e aprendizagem na política educacional, 

recorreremos à exposição de alguns marcos históricos que trouxeram repercussões 

na produção, circulação e controle desse material, conforme apresentados no 

Caderno de Estudo Programas do Livro (FNDE, 2014). O marco inicial foi o ano de 

1929 a partir da criação do Instituto Nacional do Livro (INL), cujo objetivo era 

legitimar o livro didático nacional e aperfeiçoar a sua produção. Após quase uma 

década, surgiu a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) que instituiu uma 

política legislativa para presidir a produção, a circulação e o controle do livro 

didático, fato este que denota uma atenção ao caráter político e a qualidade do 

material a ser distribuído. É relevante observar que a instituição da Comissão 
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Nacional do Livro Didático ocorreu mediante o Decreto-Lei nº 1.006 de 30/12/38 

durante o Estado Novo.   

Em 1966, o Ministério da Cultura (MEC) em parceria com a Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) fundaram a Comissão do 

Livro Técnico e Livro Didático (COLTED) com as atribuições de coordenação, 

produção e edição de livros. A partir da década de 1970, a política do livro didático 

esteve sob a coordenação da Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) e, 

na década de 1980, foi iniciada a distribuição do material escolar a partir de uma 

atuação de maior subsídio ao estudante por meio da Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE). 

No ano de 1985, mediante a publicação do Decreto nº 91.542, em 19 de 

agosto, foi fundado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), cujo 

entendimento da distribuição tinha como teor a melhoria da qualidade de ensino, 

incluindo a formação de leitores. Este novo programa acarretou mudanças, tais 

como: a indicação do livro didático pelos professores; a reutilização do livro, o fim da 

participação financeira dos estados, transferindo o controle do processo decisório 

para a FAE e a ampliação da oferta de livros aos alunos de 1ª e 2ª séries das 

escolas públicas e comunitárias. 

Devido a problemas orçamentários, no ano de 1992 ocorreu um recuo na 

amplitude da distribuição dos livros, limitando-se até a 4ª série do ensino 

fundamental. No ano seguinte, a Resolução CD FNDE nº 6 vincula, em julho de 

1993, os recursos para adquirir livros didáticos que destinam aos alunos das redes 

públicas de ensino. Assim se estabelece um fluxo regular de verbas para obtenção e 

distribuição do livro didático. 

No ano de 1996, foi estabelecida a primeira comissão para avaliação 

pedagógica dos livros que seriam obtidos. Desse modo, surgia a preocupação para 

que os livros não apresentassem erros conceituais ou abordagens preconceituosas. 

Em fevereiro de 1997, a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) é extinta, o 

que repercutiu na transferência integral da responsabilidade pela política de 

execução do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Desse modo, o programa foi ampliado pela 

obtenção de livros didáticos, de forma contínua, para todos os alunos de 1ª a 8ª 

série do ensino fundamental público. 
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O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) elenca como seus objetivos 

gerais a melhoria da qualidade da educação, a democratização do acesso às fontes 

de informação e cultura, bem como o fomento à leitura e ao estímulo à atitude 

investigativa dos alunos. Esse programa tem como seu objetivo específico “prover 

as escolas públicas de educação infantil, ensino fundamental e médio com livros 

didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários.” (FNDE, 

2014, p. 33). 

Os livros didáticos são identificados como aqueles que são consumíveis e os 

que são reutilizáveis. De acordo com o Caderno do curso de programas do livro 

(2014), durante os anos iniciais do ensino fundamental os livros consumíveis são 

aqueles que se referem ao primeiro ciclo, especificamente, os livros de alfabetização 

e letramento e alfabetização matemática do 1º ao 3º ano. Quanto aos livros 

denominados como reutilizáveis, encontramos os que pertencem aos 4º e 5º anos 

do ensino fundamental. Diante disso, o caderno de estudos do Curso de Programas 

do Livro (2014, p. 36) afirma que “os “livros consumíveis” são utilizados uma única 

vez, e neles os alunos podem responder atividades, efetuar registro de ideias, grifar 

as partes mais importantes, etc.” Desse modo, podemos refletir que destinar livros 

consumíveis para a etapa de aquisição do código linguístico é pertinente à 

compreensão das especificidades dessa fase do desenvolvimento. A disponibilidade 

de um material consumível para crianças que estão vivenciando o processo de 

alfabetização considera o maior nível de desgaste e o menor grau de autonomia da 

criança durante o manuseio do livro.  

No que se refere aos livros reutilizáveis, cabe atentarmos para alguns 

aspectos implicados na utilização destes materiais didáticos por um período mais 

extenso. É relevante compreendermos que esses livros “são confeccionados com 

uma estrutura física resistente para que possam ser reutilizados por três anos 

consecutivos, beneficiando pelo menos três estudantes ao longo desse período.” 

(FNDE, 2014, p. 36). 

Sobre a escolha do livro didático, Batista (2009) afirma que o professor é 

responsável pela sua seleção e indicação, sendo esse material um instrumento de 

ensino utilizado na organização do trabalho cotidiano de sala de aula. O referido 

autor ainda considera a participação significativa do livro didático na seleção dos 

conteúdos, de sua progressão no ensino, bem como das atividades que serão 

desenvolvidas.  
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Dentre as ações desenvolvidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), encontramos o oferecimento de cursos de formação à distância 

tendo como objetivo capacitar os agentes, parceiros, operadores e conselheiros que 

se encontram comprometidos com a execução, acompanhamento e avaliação de 

ações e programas financiados pelo FNDE. Dessa forma, é relevante mencionarmos 

o Curso Programas do Livro que abrange os programas governamentais em torno 

do livro, tais como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em suas 

especificidades, e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Nesse 

contexto, é relevante considerarmos que o livro didático é concebido pelos 

documentos oficiais do governo como sendo 

 

um livro de caráter pedagógico, de uso individual do aluno, que favorece o 
processo de ensino-aprendizagem. Desenvolvido de acordo com as 
disciplinas previstas no Currículo Escolar, e seus conhecimentos 
significativos, no Brasil é distribuído gratuitamente aos alunos matriculados 
em escolas públicas de educação básica e declarados no Censo Escolar. 
(FNDE, 2014, p.28). 
 

 

3.2 O GUIA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E A FORMAÇÃO DO LEITOR 
LITERÁRIO  

 

Ao abordarmos a escolarização da leitura literária nos livros didáticos de 

língua portuguesa é imprescindível refletirmos sobre o Guia Nacional do Livro 

Didático, um documento oficial que tem por finalidade assessorar os professores das 

redes públicas municipais e estaduais no processo de escolha das coleções 

disponibilizadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que serão 

adotadas em suas escolas durante três anos consecutivos. 

Sendo assim, o referido Guia surge do trabalho cooperativo de comissões e 

equipes que envolvem profissionais da Secretaria de Educação Básica (SEB), do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como professores 

de diversas universidades federais do país, cujo objetivo é o de avaliar as coleções 

submetidas ao PNLD.   

Durante esse processo avaliativo, as coleções didáticas são analisadas a 

partir de orientações de documentos tais como as diretrizes e orientações 

curriculares oficiais para cada área do conhecimento. Dessa forma, as coleções 

serão selecionadas, para que sejam aprovadas aquelas que se encontram mais 

adequadas às demandas dos documentos oficiais para a promoção de práticas 
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educativas de qualidade. Sendo assim, as coleções de livros didáticos que forem 

aprovadas serão distribuídas às escolas das redes públicas dos municípios e 

estados de todo o país mediante o processo de escolha daquelas que serão 

adotadas por cada escola. Sendo assim, é relevante considerarmos que  

 

No PNLD 2016, foram avaliadas 35 coleções de “Letramento e 
Alfabetização” e 21 (60%) foram aprovadas. Em relação às coleções de 
“Língua Portuguesa”, das 32 coleções avaliadas, 16 (50%) foram aprovadas 
e disponibilizadas para a escolha do professor. Esse Guia traz as resenhas 
de todas as coleções aprovadas em ambas as etapas dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental.” (GUIA DO PNLD 2016, p. 23). 

 

As resenhas das coleções aprovadas são disponibilizadas e oferecem uma 

visão geral e descrição de cada coleção. Além disso, as resenhas também 

apresentam a análise da obra a partir dos quatro eixos do ensino de língua tais 

como: leitura, oralidade, produção de textos escritos e conhecimentos linguísticos. O 

Guia do PNLD (2016) Letramento e Alfabetização e Língua Portuguesa afirma que 

as coleções resenhadas 

 
adotam diferentes formas de organização do processo de ensino-
aprendizagem da Língua Portuguesa em cada uma das etapas dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. A maioria delas é organizada por unidades 
temáticas, enquanto poucas se organizam por gêneros e/ou tipos textuais. 
[...] Algumas das coleções organizadas por temas propõem, também, 
projetos didáticos com o objetivo de ampliar e/ou aprofundar o tratamento 
pedagógico dado ao tema em estudo. Tais projetos aparecem, em geral, no 
final de cada uma das unidades ou de um conjunto de unidades, articulando 
o trabalho nos diferentes eixos de ensino da Língua Portuguesa. (GUIA DO 
PNLD 2016, P. 21-22). 

 

Desse modo, é importante que o professor compreenda a organização 

didática de cada coleção para o processo de escolha e a decorrente utilização no 

trabalho pedagógico em sala de aula. Para tanto, o Guia do PNLD (2016) sugere a 

leitura da descrição das coleções disponibilizadas nas resenhas.  

É necessário compreender que os anos iniciais do ensino fundamental 

encontram-se organizados em dois ciclos de aprendizagem, os quais apresentam 

objetivos específicos para o desenvolvimento das práticas educativas. Sendo assim, 

podemos considerar que  

 

As coleções aprovadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental no 
PNLD 2016 destinam-se, em condições regulares de aprendizagem, a 
crianças de 6, 7 e 8 anos, na primeira etapa – a de “Letramento e 
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Alfabetização” – e a crianças de 9 e 10 anos, na segunda etapa – a de 

‘Língua Portuguesa’. (GUIA DO PNLD 2016, P. 23) 
 

O primeiro ciclo refere-se aos três primeiros anos do ensino fundamental, no 

qual serão desenvolvidas práticas que promovam o letramento e a alfabetização dos 

estudantes. O Guia do PNLD (2016, p. 10) afirma que nesta primeira etapa “cabe à 

escola garantir à criança o contato sistemático, a convivência e a familiarização com 

objetos típicos da cultura letrada”, a partir dos quais no final desse período, o 

estudante tenha desenvolvido o (re)conhecimento das funções sociais da escrita; o 

domínio dos códigos e convenções constitutivos do sistema alfabético de escrita; o 

desenvolvimento de competências e habilidades básicas envolvidas na leitura e na 

produção de textos. Quanto ao segundo ciclo dos anos iniciais do ensino 

fundamental, podemos afirmar que o mesmo abrange o 4º e 5º ano, nos quais o 

Guia do PNLD (2016) atribui como objetivo à consolidação das aprendizagens 

previstas para o primeiro ciclo, bem como o desenvolvimento da proficiência de 

leitura e escrita e sua capacidade de reflexão sobre a língua e a linguagem. 

Nesse contexto, é primordial promovermos reflexões em torno da 

compreensão do Guia dos Livros Didáticos (PNLD 2016) no que se refere à 

formação do leitor literário. Dentre os objetivos centrais do ensino de língua 

portuguesa para todo o ensino fundamental, o Guia do PNLD (2016, p.11) menciona 

“a fruição estética e a apreciação crítica da produção literária associada à língua 

portuguesa, em especial a da literatura brasileira.”  Nesse sentido, Roland Barthes 

(2002) elabora considerações sobre o texto de fruição, em que assinala que, é 

fundamental considerarmos que  

 

O brio do texto (sem o qual, em suma, não há texto) seria a sua vontade de 
fruição: lá onde precisamente ele excede a procura, ultrapassa a tagarelice 
e através do qual tenta transbordar, forçar o embargo dos adjetivos – que 
são essas portas da linguagem por onde o ideológico e o imaginário 
penetram em grandes ondas [...] Texto de fruição: aquele que põe em 
estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz 
vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência 
de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise 
sua relação com a linguagem.” (BARTHES, 2002, p. 20-21) 

 

Nessa lógica, compreendemos que a leitura de um texto literário se constitui 

em um processo complexo no qual a estética da linguagem abrange aspectos 

relativos à ideologia e ao imaginário, por vezes, desestabilizando as concepções 

históricas, culturais e psicológicas do leitor. É importante mencionar que a 
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apreciação crítica da literatura se desenvolve no processo de interação entre o leitor 

e o texto, cujo sentido não se encontra previamente estabelecido.  A esse propósito, 

Eco (2002, p. 9) assegura que “todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao 

leitor que faça uma parte de seu trabalho”, pois é na interação do leitor com o texto 

literário que se desencadeia a produção dos sentidos.   

Desse modo, segundo o Guia do PNLD (2016), os textos que estão 

presentes nas coleções didáticas devem instituir um instrumento efetivo de ingresso 

do aluno ao mundo da escrita. O referido documento afirma que 

 

a seleção deve justificar-se pela qualidade da experiência de leitura que 
possa propiciar, e não pela possibilidade de exploração de conteúdos 
curriculares; os pseudo-textos, criados única e exclusivamente com 
objetivos didáticos, são inaceitáveis; [...] os textos da tradição literária de 
língua portuguesa são imprescindíveis, especialmente os da literatura 
brasileira (GUIA DO PNLD 2016, p. 16). 

 

Portanto, as coleções de livros didáticos para o ensino de língua nos anos 

iniciais precisam estar adequadas a essas orientações, não permitindo a presença 

de pseudo-textos, os quais são elaborados para atender a um fim didático, bem 

como apresentando os textos literários produzidos por autores nacionais. Quanto à 

seleção dos textos, o Guia ainda ressalta a importância da literatura de tradição oral. 

Dessa forma, o repertório cultural da criança é ampliado com a inserção de textos 

advindos da literatura de tradição oral, nos quais estão inclusos gêneros como, por 

exemplo, as parlendas, advinhas e cantigas. O Guia do PNLD (2016, p. 26) – 

Letramento e Alfabetização e Língua Portuguesa – considera que os textos da 

literatura de tradição oral têm acentuada frequência nos volumes do 1º ano e “são 

conhecidos de memória (ou facilmente memorizáveis) e contêm muitas rimas e 

aliterações.” O caráter lúdico que a linguagem apresenta nesses gêneros, por meio 

dos jogos sonoros, oferece à criança oportunidades de desafio e encantamento com 

a leitura. 

 A seleção dos textos deve se respaldar pela qualidade na experiência com 

a leitura, e não pela perspectiva de promover aprendizagens de conteúdos 

curriculares. Marisa Lajolo (1993, p. 53)  alerta que “em situações escolares, o texto 

costuma virar pretexto, ser intermediário de aprendizagens outras que não ele 

mesmo.” Quanto aos textos literários, é interessante observar que, ao serem 

apropriados pela escola, eles podem se apresentar como pretexto para o 

aprendizado de regras ortográficas, para a aquisição do sistema de escrita 
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alfabético. Entretanto, essa utilização não colabora com o desenvolvimento de uma 

relação prazerosa do leitor com o texto. A escolarização adequada do texto literário 

considera que 

 

Não se pode pedir a uma criança, lendo seus primeiros livros, que os 
analise em termos de narrador e personagem. Ela busca sua identificação, 
sua própria imagem. Quando ela puder perceber a linguagem, será capaz 
de analisar e interpretar, ampliando a sua relação pessoal com o texto, já 
agora fundada no conhecimento em que se expande seu prazer de ler. [...] 
A literatura, sendo história e discurso, isto é, narrativa e linguagem, 
possibilita que o mundo simbolicamente trabalhado cative o leitor pelas 
imagens e, ao mesmo tempo em que causa o prazer da “leitura” confere 
uma percepção do mundo. (YUNES, e PONDÉ, 1988, p. 74). 

 

As experiências com leitura literária, no início da escolarização, precisam 

garantir oportunidades para que a criança estabeleça uma relação prazerosa com a 

literatura. O jogo de linguagem característico da leitura de ficção proporciona o 

encantamento e prazer que são indispensáveis à formação de leitores. As práticas 

de ensino e aprendizagem da língua serão significativas para os alunos em um 

ambiente favorável à construção de uma relação prazerosa com o texto literário. 

No que se refere às práticas de uso da linguagem, o Guia do PNLD - 

Alfabetização e Letramento e Língua Portuguesa (2016) propõe que as propostas 

didático-pedagógicas precisam priorizar o desenvolvimento de atividades de leitura e 

compreensão de textos em situações contextualizadas de uso. Além disso, é 

importante observarmos que  

 

As práticas de reflexão sobre a língua e a linguagem, assim como a construção 
correlata de conhecimentos linguísticos e a descrição gramatical, na medida 
em que se façam necessárias e significativas para a (re)construção dos 
sentidos dos textos, devem se exercer sobre os textos e discursos. (GUIA DO 
PNLD 2016, p. 11) 

 

Desse modo, as propostas de reflexão sobre a língua e a linguagem nos 

livros didáticos precisam colaborar para que o leitor reconstrua os sentidos sobre os 

textos e discursos, devendo estar sujeitas ao alcance desse objetivo as atividades 

propostas para a construção correlata de conhecimentos linguísticos e a descrição 

gramatical.  

É imprescindível reconhecermos que as práticas de ensino de língua 

relacionadas ao ciclo de alfabetização e letramento precisam considerar que a 

leitura e compreensão textual são habilidades que começam a se desenvolver antes 
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mesmo de a criança ler convencionalmente. Kleiman(2012) considera que a criança 

está imersa em uma cultura oral, antes mesmo de começar a dominar a escrita. Ao 

observar os diferentes usos da linguagem oral, a criança irá progressivamente se 

apropriando das convenções próprias do domínio linguístico da oralidade. De acordo 

com Kleiman (2012) o letramento se refere às práticas sociais que utilizam a escrita 

ao considera-la como uma tecnologia e como um sistema representativo, visando 

atender a finalidades específicas. Desse modo, as práticas de letramento variam de 

acordo com os objetivos e contextos sociais. No que se refere à alfabetização, 

Kleiman (2012, p. 20) a compreende como “processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico), processo geralmente concebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola.” Assim 

sendo, a alfabetização e o letramento são processos que se relacionam no contexto 

escolar, esperando-se que as crianças estejam imersas em práticas de letramento 

desde o início de seu processo de aquisição do código linguístico. 

Portanto, observemos que os  

 

Documentos oficiais que tratam do Ensino da Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental (PCN, Di retrizes Curriculares Nacionais, PNAIC) pressupõem 
que os avanços dos alunos, na compreensão de textos escritos, devem 
ocorrer mesmo antes de poderem ler e escrever pequenos textos sozinhos 
e convencionalmente. Assim, as coleções aprovadas pelo PNLD 2016 
envolvem, em maior ou menor grau, já no primeiro semestre do primeiro ano 
do Ensino Fundamental, o ensino de estratégias de compreensão leitora 
essenciais para os meninos e as meninas naquela etapa. (GUIA DO PNLD 
2016, p. 25). 

 

Esse procedimento lembra o preceito de Paulo Freire (1989, p. 9) de que a 

“leitura do mundo precede a leitura da palavra”. A criança que ainda não consegue 

ler convencionalmente consegue apreender sentidos sobre o mundo que a cerca e 

estabelecer correlações com as leituras dos textos que lhes são oportunizadas na 

escola. A compreensão leitora antecede a decodificação do código linguístico a 

partir do desenvolvimento de algumas estratégias de leitura apresentadas pelo Guia 

do PNLD (2016) com a mediação do professor promovendo o alcance progressivo 

de autonomia.  

Isabel Solé (1998, p. 70) se refere às estratégias de compreensão leitora 

como sendo “procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença de 

objetivos a serem realizados, o planejamento das ações que se desencadeiam para 

atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança.” O desenvolvimento da 
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leitura abrange o ensino e aprendizagem de diferentes estratégias, entendidas 

também como procedimentos, pertinentes ao alcance da compreensão leitora. Sobre 

isto, Solé (1998) reconhece estes procedimentos como conteúdos de ensino que 

precisam, portanto, serem ensinados para que possam ser aprendidos. A referida 

autora também alerta que devido ao fato das estratégias se constituírem como 

procedimentos de caráter elevado os quais contemplam aspectos cognitivos e 

metacognitivos, essas não devem ser abordadas como técnicas precisas, receitas 

infalíveis ou habilidades exclusivas. Sendo assim, de acordo com a autora:  

 

O que caracteriza a mentalidade estratégica é sua capacidade de 
representar e analisar os problemas e a flexibilidade para encontrar 
soluções. Por isso, ao ensinar estratégias de compreensão leitora, entre os 
alunos deve predominar a construção e o uso de procedimentos de tipo 
geral, que possam ser transferidos sem maiores dificuldades para situações 
de leitura múltiplas e variadas. Por esse motivo, ao abordar estes conteúdos 
e ao garantir sua aprendizagem significativa, contribuímos com o 
desenvolvimento global de meninos e meninas, além de fomentar suas 
competências como leitores. (SOLÉ, 1998, p. 70). 

 

Nessa lógica, as práticas escolares que colaboram para a aprendizagem das 

estratégias de compreensão leitora são aquelas que proporcionam situações nas 

quais as crianças consigam construir e utilizar estes procedimentos de tipo geral 

com certa facilidade em outras leituras múltiplas e diversificadas. A partir da leitura 

da resenha da coleção no Guia mencionado podemos observar a presença da  

 

exploração de diferentes estratégias de compreensão leitora (ativação de 
conhecimentos prévios, formulação e verificação de hipóteses, 
compreensão global do texto, localização e retomada de informações, 
produção de inferências), que colaboram para o desenvolvimento da 
proficiência do aluno em leitura. (Guia do PNLD 2016, p. 54).  

 

Como se observa, Solé (1998) considera relevantes os procedimentos 

relativos à compreensão dos propósitos implícitos e explícitos da leitura, como 

também a ativação e o aporte à leitura daqueles conhecimentos prévios que são 

importantes para a compreensão do conteúdo do texto; a atenção àquilo que é 

central, essencial no texto para o alcance dos objetivos de leitura; a avaliação da 

consistência interna do conteúdo que o texto expressa e sua coerência com o 

conhecimento prévio e com o sentido compartilhado.  

Quanto ao ensino dessas estratégias é importante ponderarmos sobre a 

metáfora do andaime no processo de desenvolvimento do leitor. Graves & Graves 
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(1995) descrevem a leitura por andaimes como um processo no qual uma série de 

atividades são planejadas e propostas com o objetivo de auxiliar estudantes a 

alcançarem sucesso na leitura, compreendendo, apreendendo e apreciando uma 

determinada seleção de textos durante os momentos de pré-leitura, leitura e pó-

leitura. Portanto, é fundamental que os materiais didáticos contemplem atividades 

relacionadas a esses diferentes momentos da leitura. A metodologia de leitura por 

andaime se relaciona com o conceito de zona de desenvolvimento proximal proposto 

por Vigotsky (1994), que a considera como sendo a distância existente entre o nível 

de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial de um sujeito diante 

da solução de problemas. Para o autor, o nível de desenvolvimento real se refere 

àquele em que o sujeito consegue resolver problemas com autonomia, enquanto 

que o nível de desenvolvimento potencial é aquele em que a solução de problemas 

ocorre através da orientação e/ou colaboração de um outro mais experiente. Na 

metodologia da andaimagem, o professor exerce a mediação como um leitor mais 

experiente que irá possibilitar avanços na formação leitora dos alunos através dos 

procedimentos pertinentes à pré-leitura, à leitura e à pós-leitura.  

No que se refere à experiência de leitura por andaime, Freitas (2005, p. 43) 

considera que “a discussão caracteriza-se como uma das opções de atividade de 

pré e de pós-leitura, podendo ser desenvolvida em pequenos grupos ou com a 

classe inteira.” Desse modo, a atividade argumentativa se constituiu como uma 

possibilidade de utilização de andaimes na formação do leitor, que pode ser 

mediada pelo professor nas etapas de pré-leitura e pós-leitura do texto literário.  

Filipouski (1993) discorre sobre a importância da sensibilização da criança 

para a leitura durante a etapa que antecede o momento da leitura do texto literário. 

Durante a pré-leitura, é importante que o livro didático contemple atividades que 

fomentam a sondagem dos conhecimentos prévios da criança sobre o assunto que o 

texto irá tratar, bem como de exercícios que estimulam os procedimentos de 

antecipação pela elaboração de inferências ao texto.   

Assim, é relevante que o livro didático proporcione a leitura de textos para 

que seja possível reconhecê-los como uma unidade de sentido, evitando a 

apresentação de fragmentos que prejudiquem a compreensão na leitura. No 

momento de pós-leitura, as atividades podem se direcionar à verificação das 

hipóteses que as crianças elaboraram durante a etapa de pré-leitura do texto.  Isabel 

Solé (1998) considera que a partir da mediação o estudante poderá aprender a 
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distinguir as informações centrais daquelas que são secundárias tendo em vista à 

compreensão do texto. 

Desse modo, as situações de ensino e aprendizagem que se encadeiam em 

torno das estratégias de leitura são semelhantes aos 

 

processos de construção conjunta, nos quais se estabelece uma prática 
guiada através da qual o professor proporciona aos alunos os “andaimes” 
necessários para que possam dominar progressivamente essas estratégias 
e utilizá-las depois da retirada das ajudas iniciais. (SOLÉ, 1998, p. 77) 
 

A mediação docente se direciona a proporcionar situações de ensino e 

aprendizagem, nas quais os alunos sejam desafiados a utilizarem estratégias de 

compreensão leitora para avançarem em sua trajetória enquanto leitores. Os 

andaimes, enquanto instrumentos necessários na construção de edificações, são 

recursos utilizados para que a obra seja concluída. Podemos considerar que a 

utilização dos andaimes na construção de um prédio implica em um planejamento, e, 

que, de forma semelhante, as práticas direcionadas à formação de leitores 

necessitam da delimitação de objetivos e procedimentos didáticos para que os 

alunos alcancem um nível mais elevado de proficiência leitora. Freitas (2005) 

menciona a elaboração de perguntas e respostas como uma das atividades que 

podem estar presentes em momentos de pré-leitura e pós-leitura. Nesses 

momentos, as perguntas possibilitam o desenvolvimento de estratégias de 

compreensão leitora, tais como inferências, elaboração e verificação de hipóteses.  

Filgueiras (2008) adverte sobre a importância das perguntas de 

compreensão textual ser adequadas como complemento da leitura. Vincentelli 

(2003) considerou as categorias de perguntas conforme o desenvolvimento de 

competências cognitivas. A autora menciona dez tipos de perguntas, são elas: 

perguntas de ativação dos conhecimentos prévios/experiências prévias, análises; 

formulação de hipóteses, inferências, analogias; aprendizagem memorística; 

paráfrase do texto; estimulação da observação e interpretação do observado; 

pensamento crítico; promoção da investigação; estimulação de respostas criativas e 

solução de problemas.   

Para Vincentelli (2003), as perguntas referentes à ativação de 

conhecimentos prévios são aquelas cujas respostas requerem fundamentalmente a 

rememoração e/ou a relação com conhecimentos anteriores. As perguntas de 

formulação de hipóteses, inferências ou analogias são aquelas que demandam 
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conhecimentos significativos e experiências prévias que respaldam a suposição de 

respostas plausíveis, que não contradizem a evidência. Para a autora, as perguntas 

de paráfrase do texto são aquelas que demandam uma interpretação e explicação 

expandida de um texto. Nesses casos, é comum que a pergunta proponha uma 

resposta que evidencie uma redação pessoal do aluno. As perguntas de 

pensamento crítico requerem uma opinião fundamentada sobre algum assunto. As 

perguntas de estimulação de respostas criativas solicitam que os alunos 

desenvolvam respostas que irão evidenciar um aporte pessoal.  

O Guia do PNLD (2016) propõe que as crianças sejam auxiliadas na 

mobilização de seus conhecimentos prévios referentes à temática, ao gênero 

textual, ao suporte, de modo a poderem elaborar hipóteses e verificá-las no decorrer 

da leitura que pode ser mediada pelo adulto ou por elas próprias de acordo com o 

seu nível de autonomia. Amarilha (2006, p. 52) assinala que “a função do gênero é 

uma pista importante para o leitor acercar-se do texto, pista que valoriza o esforço 

de leitura, pois propicia, em retorno, possibilidades de significação.” A presença da 

literatura no livro didático confere uma situação didática, isto é, implica 

possibilidades de ensino e aprendizagem sobre aspectos relativos aos diferentes 

gêneros literários. Outra habilidade mencionada é a localização explícita de 

informações presentes nos textos, sendo importante refletirmos que, para uma 

criança que se encontra em processo de alfabetização, a localização de informações 

em um texto requer um trabalho cognitivo complexo. As orientações do Guia 

consideram que  

 

Outras habilidades, como formular inferências, apreender os assuntos ou 
temas tratados por diferentes gêneros textuais, identificar a finalidade dos 
textos etc. ocupam mais e mais espaço nas atividades de exploração dos 
textos em coleções que consideram que a leitura é um processo em que 
habilidades complexas precisam ser ensinadas por meio de atividades 
sistematicamente orientadas. (GUIA DO PNLD 2016, p. 25) 

 

Assim sendo, é importante que o professor reconheça a compreensão de 

leitura apresentada pela coleção para identificar as habilidades de leitura que são 

contempladas no desenvolvimento das propostas de atividades.  

No que se refere à presença dos textos literários nas coleções aprovadas 

pelo PNLD (2016), é relevante observarmos que  
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Os textos literários, em sua maioria de autores consagrados, estão 
presentes em parte das coletâneas. Por outro lado, é bastante pequeno o 
espaço reservado à produção literária que não se identifica com os cânones 
estabelecidos: a poesia produzida pelas periferias urbanas, a literatura dita 
marginal, as obras menos visitadas de escritores consagrados, os autores 
considerados regionais ou pouco conhecidos, os gêneros de menor 
prestígio, a literatura oral e/ou popular. O resultado desse procedimento é 
que, mesmo contando com coletâneas de boa qualidade, capazes de 
oferecer ao aluno experiências bastante significativas de leitura, as coleções 
não costumam favorecer a discussão sobre o que dá a um texto o seu 
caráter literário, nem estimulam a fruição do texto literário. (GUIA DO PNLD, 
2016, p. 28). 

 

A partir disso, o mencionado Guia nos permite considerar que as coleções 

aprovadas pelo PNLD (2016) apresentam uma concepção canônica, pela qual os 

autores consagrados são contemplados na maioria dos textos literários, sendo 

necessária uma ampliação de autores e gêneros de menor prestígio, considerados 

regionais e advindos de camadas sociais marginalizadas. Além disso, é importante a 

reflexão sobre os textos literários, que compõem as coletâneas, apresentam boa 

qualidade, sendo capazes de proporcionar a construção de experiências 

significativas com a leitura, entretanto, o Guia ressalta que as coleções não se 

encontram acostumadas a propiciar a reflexão sobre os atributos de um texto 

literário, bem como não estimulam a fruição do texto literário. 

Desse modo, é relevante observarmos as considerações que o Guia do 

PNLD (2016) Letramento e Alfabetização e Língua Portuguesa elabora sobre o 

tratamento atribuído à leitura, nas coleções aprovadas, ao afirmar: 

 

O trabalho com os textos literários pouco favorece o diálogo do aluno com o 
texto, necessário às descobertas motivadoras, ao desenvolvimento do gosto 
e à própria fruição. Em geral, as atividades propostas abordam 
pontualmente o caráter predominantemente ficcional e estético dos textos 
literários, e oferecem breve atenção a suas particularidades de tema e de 
estilo. Investir na formação do leitor literário é tarefa que vai exigir atenção 
do professor no uso das coleções. (GUIA DO PNLD, 2016, p. 28).    

 

A formação do leitor literário não emerge como uma prioridade nas 

propostas de atividades presentes nas coleções aprovadas pelo programa, 

reconhecendo-se a limitação da qualidade do livro didático em oportunizar o alcance 

deste direito de aprendizagem das crianças. As atribuições do texto literário 

demonstradas em seu caráter estético e ficcional são abordadas de forma pontual e 

superficial.  O próprio Guia destaca que o investimento na formação do leitor literário 

dependerá da percepção que o docente possa ter na utilização do material didático. 
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Desse modo, a qualidade na formação de leitores literários já evidencia lacunas pela 

aprovação de livro didático que não prioriza e aprofunda aspectos referentes ao 

caráter estético dos textos de literatura nele presentes.      

O Guia do PNLD Letramento e Alfabetização e Língua Portuguesa (2016) 

orienta que o Manual do Professor não deve se restringir a uma cópia do livro do 

aluno com as respostas preenchidas, mas que o mesmo deve também evidenciar 

com clareza e correção os pressupostos teóricos e metodológicos que orientam a 

proposta didático-pedagógica das coleções. Diante disso, é importante que o manual 

descreva com rigor e funcionalidade a organização dos livros ao considerar também 

os objetivos que precisam ser atingidos nas atividades propostas e os 

encaminhamentos necessários. O manual deve também apresentar elementos para 

a avaliação dos resultados de ensino, ampliar e adaptar as propostas que estão 

representadas nos livros.  É pertinente ainda que o manual proponha formas de 

articulação das propostas e atividades da coleção com os demais materiais didáticos  

distribuídos por programas oficiais, como por exemplo: o PNLD Dicionários, o PNLD 

dos Materiais Complementares e o PNBE.   

Portanto, a leitura das orientações presentes no manual do professor se 

constitui como um suporte para a organização consciente do trabalho pedagógico 

em sala de aula a partir da utilização do livro didático como um importante recurso 

na seleção de conteúdos, coletânea de diferentes textos, bem como na proposição 

de atividades direcionadas para a leitura destes. 
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4. A PRESENÇA DA LITERATURA NO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO 
DIDÁTICO (2016): UMA ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa descritiva, de abordagem 

quantitativa e qualitativa, sobre a escolarização da leitura literária no livro didático de 

língua portuguesa, pautada na metodologia da Análise do Conteúdo (BARDIN, 

2011), em relação a qual recorremos ao procedimento da descrição analítica. De 

acordo com Bardin (2011, p. 34) “a descrição analítica funciona segundo 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.“  

O estudo relatado neste trabalho teve como objetivo geral descrever 

aspectos da escolarização do texto literário no livro didático de língua portuguesa do 

1º ano do Ensino Fundamental. Nessa etapa da pesquisa, desenvolvemos os 

seguintes objetivos: a) identificar a incidência de textos literários enunciados nas 

seções do sumário direcionadas à leitura de coleções aprovadas pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD 2016); b) identificar os gêneros e autores mais 

contemplados nas coleções, que constituíram o corpus de análise.  

Entendemos que o desenvolvimento da pesquisa é dinâmico e está 

susceptível a alterações no percurso. Inicialmente, pretendíamos adotar como 

corpus de análise as coleções aprovadas pelo PNLD (2013), entretanto, 

constatamos que o ano de 2015 era ano de escolha de coleções didáticas pelas 

escolas públicas. Sendo assim, decidimos analisar as coleções didáticas aprovadas 

pelo PNLD (2016) devido a sua atualidade, uma vez que começariam a ser 

utilizadas pelas crianças de todo o país no biênio de (2016-2018). Com essa 

mudança propomos, ainda, oferecer uma contribuição mais significativa para os 

professores, direcionada à avaliação das possibilidades e dos limites oportunizados 

pelas propostas de leitura literária nos livros didáticos de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

É relevante mencionar que já havíamos decidido, anteriormente, abordar as 

coleções didáticas que se inseriam no 1º ciclo do Ensino Fundamental, ou seja, na 

etapa destinada à promoção das práticas de letramento e alfabetização. Sendo 

assim, acessamos o Guia Nacional do Livro Didático 2016 referente às coleções de 

Língua Portuguesa - Letramento e Alfabetização – Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, o qual se encontra disponível na internet pelo portal do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Diante do rigor científico 
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pertinente ao desenvolvimento da pesquisa, bem como o tempo disponível para a 

sua conclusão, fez-se necessário escolher um ano de escolaridade para a análise 

das coleções didáticas. Dessa forma, elegemos os livros do 1º do Ensino 

Fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa. Ao escolher este ano de 

escolaridade, consideramos a hipótese de que devido ao fato de as crianças 

estarem iniciando o processo de alfabetização, poder-se-ia dar o caso de a 

escolarização da literatura ser acentuadamente inadequada. Desse modo, o 

interesse por investigar o livro didático de Língua Portuguesa do 1º ano do Ensino 

Fundamental poderia contribuir como um indicativo para reconhecer o nível de 

adequação de propostas de leitura literária às crianças que estão adentrando a 

etapa da escolarização.   

Após a definição pelo 1º ano do Ensino Fundamental, obtivemos, de duas 

escolas públicas municipais do Natal, exemplares do Manual do Professor de 

coleções didáticas que não foram escolhidas para o trabalho pedagógico nas 

instituições. Desse modo, atingimos o quantitativo de 15 livros didáticos direcionados 

ao 1º ano do Ensino Fundamental das 21 coleções aprovadas pelo PNLD (2016) 

para o trabalho pedagógico nessa etapa. É relevante considerar que dentre os 15 

livros cedidos para o desenvolvimento da pesquisa, apenas o Porta Aberta, da 

Editora FTD, congregava os conteúdos de Ciências Humanas e da Natureza no 

Ensino de Língua Portuguesa, e que, em seu sumário, as seções referenciadas à 

leitura eram escassas. Sendo assim, preferimos desenvolver uma análise dos 14 

livros didáticos de Língua Portuguesa – Letramento e Alfabetização – 1º ano do 

Ensino Fundamental, cujos títulos são os seguintes:  

  

  Fig.1 - Aprender e Criar                         Fig. 2 - Novo Bem-me-quer                  Fig. 3 - Aprender e Saber 

                      

Fonte: editora (2014)         Fonte: editora (2014)                             Fonte: editora (2014) 
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   Fig. 4 -  Projeto Coopera                     Fig. 5 -  Eu Gosto                                  Fig. 6 - Juntos Nessa   

                  

      Fonte: editora (2014)            Fonte: editora (2014)                            Fonte: editora (2014) 

 

   Fig. 7 - Brasiliana                                  Fig. 8 - Ligados.com                             Fig.9 - Manacá   

                      

   Fonte: editora (2014)           Fonte: editora (2014)                            Fonte: editora (2014) 

 

   Fig. 10 - Mundo Amigo                           Fig. 11 -  Ápis                                      Fig. 12 – Pequenos Exploradores 

              

  Fonte: editora (2014)           Fonte: editora (2014)                            Fonte: editora (2014) 
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                                  Fig. 13 - Português Linguagens            Fig. 14 - Projeto Buriti 

            

                                       Fonte: editora (2014)             Fonte: editora (2014)    

                                                                 

É imprescindível mencionar que a análise destas coleções possibilitaria 

identificar a presença de textos literários no que se refere às seções do sumário 

direcionadas à leitura. Sendo assim, realizamos os procedimentos de tabulação de 

dados e de produção de gráficos, os quais possibilitam uma leitura da presença da 

literatura no livro didático sob o critério da quantidade.   

O desenvolvimento desta análise quantitativa teve como objetivo também a 

definição do corpus de análise para investigar nas propostas de atividades, os 

objetivos didáticos do processo de escolarização da literatura, considerando as 

concepções de leitor, leitura e literatura. Consideramos enquanto critério pré-

estabelecido para a definição deste corpus, a identificação dos livros que 

apresentassem maior quantidade de gêneros literários em suas propostas para a 

leitura enunciadas no sumário. Nessa etapa de quantificação dos dados, 

referenciamo-nos nas observações e reflexões críticas sobre o estudo realizado por 

Henrique (2011) ao estabelecer critérios para a relação entre tipologia e gênero 

discursivo. Desse modo, fizeram-se necessárias algumas adaptações dos critérios 

apresentados pela referida autora, pois, em alguns casos, os gêneros discursivos 

encontrados em nossa análise não apresentavam atributos pertinentes a uma 

determinada tipologia textual, mas evidenciavam características relativas à outra. É 

relevante mencionar a contribuição dos estudos de Colomer (2003) quando 

considera, dentre os gêneros literários, os modelos da literatura da tradição oral. 

Quanto à importância destes modelos de literatura para o desenvolvimento da 
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literatura a infanto-juvenil, bem como para a formação do leitor é relevante 

consideramos que: 

 

A idoneidade destes modelos para renovar a literatura infantil e juvenil 
reside também no fato de que eles permitem utilizar personagens, motivos 
ou esquemas narrativos, que se supõe serem já conhecidos das crianças. 
Eles são usados, como andaimes para que o leitor possa aceder a obras 
mais complexas, obras que estabelecem ligação com tendências literárias 
próprias da literatura escrita, como podem ser a mescla de realidade e 
ficção, a utilização humorística da fantasia ou o jogo experimental e 
participativo com o leitor. (COLOMER, 2003, p. 226) 

 

Desse modo, os modelos da literatura da tradição oral podem constituir-se 

como um ritual de iniciação, por meio do qual a criança se familiariza com a fantasia 

e a construção de esquemas narrativos. A literatura de tradição oral encontra-se 

como um caminho pelo qual o leitor se desenvolve e, a partir dela, consegue 

alcançar as obras mais complexas como também estabelecer relação estreita com a 

literatura escrita. Entretanto, como a autora sugere, a literatura da tradição oral 

contribui com a formação do leitor, na medida em que, por meio dela, a realidade e 

ficção se mesclam, promove o humor a partir do fantástico, do jogo experimental e 

participativo com o leitor. Assim como os modelos referentes à literatura escrita 

proporcionam experiências relevantes na formação do leitor literário, tal ocorre com 

os modelos de literatura oral.  Em consonância com a necessária valorização dos 

textos literários de tradição oral, observemos a seguinte afirmação: 

 

Hija de la imaginación y la memoria, ese mundo indefinible que hemos dado 
en llamar literatura pode ser um viejo mito que, después de recorrer todos 
los labirintos Ilégo hasta nosotros cubierto con ropas de ahora. (...) Son 
materiales de ficción que estuvieron siempre en el imaginário colectivo, que 
se filtran en los pliegues del tempo y reaparecen de nuevo bajo múltiples 
formas. Puede ser, también, una canción antigua: un romance, una nana, 
un canto de trabajo, una retahíla de disparates y absurdos, una balada de 
amor, un juego de palavras, um trabalenguas. (...) Estos materiales que 
configuran el espacio de la literatura oral- un espacio cuyos límites son 
afortunadamente imprecisos – constituyen el patrimonio inmaterial de los 
pueblos. Y son estos materiales precisamente los más maltratados y 
fragilizados por la globalización. El patrimonio inmaterial de um país, todo 
este conjunto de textos orales – de etnotextos – define en gran parte su 
identidade cultural y, sea grande o pequeno, este patrimônio debe tener 
significación y sentido para cada nueva generación. Por su vulnerabilidade, 
este bagaje inmaterial de memoria debería convertise en um objetivo de 
conocimiento. (MANILA, 2006, p. 3).             

 

Para o autor, os materiais que constituem a literatura oral apresentam limites 

imprecisos, eles englobam uma série de expressões diversas, abrangendo, por 



 70 

exemplo, canções antigas, jogos de palavras e trava-línguas, as quais constituem o 

patrimônio cultural de um povo e que devem ser convertidos em objeto de 

conhecimento. O folclorista Luís da Câmara Cascudo (1984, p. 29) considera que a 

“literatura oral brasileira reúne todas as manifestações da recreação popular, 

mantidas pela tradição.” Assim sendo, os textos orais como advinhas, parlendas, 

trava-línguas e cantigas são apenas alguns exemplos de manifestações 

consideradas pertencentes à literatura oral brasileira que devem ser valorizadas 

enquanto patrimônio cultural brasileiro.  Sendo assim, ao compreendermos a 

literatura de tradição oral como objeto de conhecimento, a escola emerge como a 

instituição responsável por garantir as práticas pertinentes ao seu ensino e 

aprendizagem.      

Ao discorrer sobre a necessária escolarização da literatura, Magda Soares 

(1999, p. 21) discorre sobre a importância de se compreender de que “[...] não há 

como evitar que a literatura, qualquer literatura, não só a literatura infantil e juvenil, 

ao se tornar ‘saber escolar’, se escolarize”. Estabelecer as práticas pertinentes ao 

processo de ensino e aprendizagem se constitui a própria função social da escola, 

abrangendo os diversos saberes construídos historicamente, e, desse modo, não 

poderia ser diferente com a literatura. Ao reconhecermos a presença da literatura 

enquanto saber escolarizado torna-se significativo considerar como ela se apresenta 

neste contexto. Soares (2001) considerou três principais instâncias de escolarização 

da literatura, sendo elas a biblioteca escolar, a leitura e o estudo de livros literários, 

assim como, a leitura e o estudo de textos. A autora considera que essa última 

instância ocorria de forma predominante em aulas de português. 

Tendo em vista o desenvolvimento deste estudo, consideramos para a 

nossa análise a instância de escolarização da literatura que se refere à leitura e o 

estudo de textos, especificamente em livros didáticos de língua portuguesa. Magda 

Soares (2001) discorre que a instância referente à leitura e ao estudo de textos 

literários é aquela na qual a escolarização ocorre com maior intensidade e de forma 

mais inadequada. Quanto à leitura de textos, a autora observou quatro aspectos 

principais: a seleção de textos (gêneros, autores e obras), a seleção do fragmento, 

que constituirá o texto a ser lido e estudado; a transferência do texto do seu suporte 

literário para a página do livro didático, assim como as intenções e objetivos da 

leitura e estudo do texto. 
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4.1 AS TIPOLOGIAS TEXTUAIS DAS PROPOSTAS DE LEITURA NO LIVRO 
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA (PNLD 2016) 

 

Em sua pesquisa de mestrado, Rodrigues (2006) investigou a seleção do 

tipo textual presente no livro didático utilizando uma abordagem quantitativa. Tal 

estratégia metodológica cooperou com as reflexões da autora sobre a presença do 

texto literário nos livros didáticos por ela analisados. Consideramos importante 

adotarmos tal estratégia para analisar os 14 volumes de livros didáticos do 1º ano de 

coleções utilizadas aprovadas pelo PNLD (2016). 

Sendo assim, as contribuições teóricas de Colomer (2003), Manila (2006), 

Cascudo (1984) sobre a legitimação da literatura de tradição oral enquanto 

expressão literária de um povo e que abrange gêneros diversos os quais precisam 

ser considerados como objeto de conhecimento, auxiliou-nos no processo de 

estabelecimento de categorias de análise. Tal fato repercutiu na inclusão dos 

gêneros da literatura de tradição oral dentro da categoria de textos literários. Da 

mesma forma, os estudos desenvolvidos por Soares (2001) colaboraram para a 

definição do objetivo de identificar os gêneros e autores mais contemplados nas 

coleções corpus da pesquisa.  

Desse modo, o procedimento de tabulação dos dados referentes aos 

gêneros discursivos e suas tipologias ocorreu conforme apresentado no quadro 

abaixo. 

Quadro 1 -  Relação entre tipologia textual e gêneros discursivos 

QUADRO ILUSTRATIVO 
RELAÇÃO ENTRE TIPOLOGIA TEXTUAL E GÊNEROS DISCURSIVOS 

Tipologia Textual Gêneros Discursivos 
 Texto Literário Fábula – Conto – Poema – Lenda – Quadrinha – Provérbios  Trava-língua – 

Cantiga – Parlenda – Advinha – Charada  
Texto Humorístico Charge – Piada – Tirinha – História em Quadrinhos 
Texto Jornalístico Notícia – Propaganda – Artigo de Opinião - Reportagem Entrevista 
Texto de Informação Científica Definição – Informativo – Biografia – Relato Histórico 
Texto Instrucional Cardápio – Receita – Convite – Placa de Trânsito – Placa de Advertência – 

Placa de Aviso – Regra de Jogo e Brincadeira – Montagem – Guia de 
Trânsito – Lista 

Texto Epistolar  Carta – Diário – Depoimento – Solicitação - Bilhete  
Texto Publicitário Aviso – Anúncio – Folheto – Cartaz – Outdoor – Capa de Revista – Capa de 

Jornal – Capa de CD – Capa de Livro – Sinopse de Filme 
Texto de Imagem Artística Obra de Arte 
Texto Documental Certidão de Nascimento – Registro Geral (RG) – Artigo de Lei - Ficha de 

Dados Pessoais 
Texto Didático Verbete de Dicionário 
Outros Cartão Telefônico – Foto e Imagem – Calendário – Desenho Infantil – 

Agenda de Endereço – Mapa - Envelope, etc. 

Fonte: Adaptação da autora de estudos de HENRIQUE (2011)  
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A partir desse referencial, tornou-se possível identificar a presença de textos 

literários nas seções do sumário direcionadas à leitura nas 14 coleções didáticas 

referidas anteriormente. Para tanto, utilizamos a definição da porcentagem da 

tipologia textual apresentada nas propostas de leitura analisadas, colaborando com 

uma leitura da distribuição das tipologias textuais em cada coleção analisada. A partir 

de então, iremos refletir sobre os resultados encontrados em cada uma das coleções, 

atentando para a presença que o texto literário ocupa diante das demais tipologias 

textuais presentes no livro didático. Sendo assim, observemos o gráfico da Coleção 

Mundo Amigo, da editora S.M. 

 
Gráfico 1 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura  
Coleção Mundo Amigo – 1º ano (PNLD 2016) 

 

 
         Fonte: A autora (2016) 

 

A partir da leitura deste gráfico, encontramos a seguinte distribuição de 

textos quanto ao critério da tipologia textual: 66,7% dos textos refere-se à tipologia 

denominada como “Texto literário”, 16,7% encontra-se entre aqueles pertencentes 
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ao “Texto instrucional”, 8,3% situa-se dentro da nomenclatura “Texto epistolar” e os 

demais 8,3% foram classificados como “Outros” (englobando uma diversidade de 

textos tais como o cartão telefônico, foto e imagem, calendário, desenho infantil, 

agenda de endereço, mapa, envelope, entre outros). Diante disso, podemos 

observar que o texto literário apresenta um espaço privilegiado entre as demais 

tipologias textuais apresentadas, pois mais da metade dos textos pertencem à 

tipologia literária.  

Observemos o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 2 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura – 
Coleção Eu Gosto - 1º ano (PNLD 2016) 
 

 
 

               Fonte: A autora (2016) 

 

 A partir da leitura do gráfico acima, podemos observar que o texto literário 

(65,9%) apresenta uma predominância dentre as demais tipologias textuais 

verificadas no livro didático. Após essa tipologia, encontramos (9,1%) para os textos 

do tipo humorístico, e em posição decrescente, encontramos o texto instrucional 
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(6,8%) e texto de imagem artística (4,5%). Não existiram ocorrências de textos do 

tipo epistolar, bem como todos os tipos textuais foram identificados nas propostas de 

leitura analisadas. Deste modo, os textos literários apresentam maior 

representatividade quanto ao critério da quantidade.  

 Analisemos, agora, o Gráfico 3, que foi elaborado a partir da observação das 

porcentagens de presença das diversas tipologias textuais na coleção denominada 

Pequenos Exploradores, na qual também se percebe uma participação considerável 

de textos literários em relação a textos de outra tipologia: 

 
 

Gráfico 3 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura –   
Coleção Pequenos Exploradores 1º ano (PNLD 2016) 

 

 
   Fonte: A autora (2016) 
 

O gráfico retrata a preponderância do texto literário (55,6%). Os textos 

publicitários despontam com 22,2%, os textos humorísticos referem-se a 14,8%, 

enquanto que os textos de imagem artística e de informação científica apresentam 
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porcentagem equivalente (3,7%). Não existem ocorrências de textos instrucionais, 

jornalísticos, e epistolares nas propostas de leitura evidenciadas pelo sumário.  

 
 
 
 

Gráfico 4 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura 
Coleção Manacá 1º ano (PNLD 2016) 

           

 
   Fonte: A autora (2016) 

 

A leitura do gráfico acima revela a seguinte distribuição da tipologia textual, 

presente na Coleção Manacá: texto literário (60%); texto humorístico (20%); texto 

instrucional (10%); texto publicitário (10%). Não existem ocorrências de textos de 

informação científica, jornalístico, epistolar; imagem artística e nem demais 

categorias de análise. Podemos observar a predominância que o texto literário 

apresenta em relação aos demais tipos textuais.  
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Consideremos o Gráfico 5  que demonstra a porcentagem da tipologia 

textual nas propostas de leitura da Coleção Português Linguagens 1º ano (PNLD 

2016): 

 
 

Gráfico 5 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura 
Coleção Português Linguagens – 1º ano (PNLD 2016) 

 

 

      Fonte: A autora (2016) 
  

 

A leitura do gráfico nos possibilita constatar que o texto literário é a tipologia 

literária que emerge com maior representação (62,5%) na coleção examinada. Após 

ela, encontramos os textos de imagem artística com uma incidência bem inferior 

(16,7%), e os textos instrucionais (12,5%) e, por último, os textos humorísticos 

(8,3%). Não existiram ocorrências de textos jornalísticos, publicitários, de 

informações científicas e epistolares nas atividades examinadas.  
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Consideremos agora os dados apresentados no Gráfico 6  que tratam da 

porcentagem da tipologia textual das propostas de leitura da Coleção Ligados.com, 

do  1º ano (PNLD 2016): 

 
 

Gráfico 6 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura            
 Coleção Ligados.com – 1º ano (PNLD 2016) 
 

 

    Fonte: A autora (2016) 

 

A distribuição das tipologias textuais nas propostas de leitura ocorreu da 

seguinte forma: texto literário (33,3%); texto de informação científica (23,3%); texto 

instrucional(16,7%); Outros (10,0%); texto epistolar (6,7%); texto publicitário (6,7%) e 

texto de imagem artística (3,3%). Não existiu ocorrência de textos jornalísticos e 

humorísticos. Observemos a leitura do Gráfico 7: 
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Gráfico 7 - Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura  
Coleção Aprender e Criar -1º ano (PNLD 2016) 

 

 

 Fonte: A autora (2016) 

 

O gráfico acima enuncia a preponderância do texto literário (73,7%) diante 

das demais tipologias textuais encontradas no livro didático analisado. Deste modo, 

encontramos o texto humorístico (10,5%) e o texto de informação científica (10,5%) 

assim como textos cuja tipologia não foi identificada (5,3%). Não existiram 

ocorrências de textos jornalísticos, publicitários, instrucionais, de imagem artística; 

outros e epistolares.  

Consideremos a leitura do Gráfico 7 referente à Coleção Novo Bem-me-

quer:  
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Gráfico 8 - Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura 
Coleção Novo Bem-me-quer – 1º ano (PNLD 2016) 

 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

Conforme podemos observar no gráfico acima a seguinte distribuição das 

tipologias textuais: texto literário (48,0%); texto de informação científica (40,0%); 

texto humorístico (4,0%); texto publicitário (4,0%); texto de imagem artística. Quanto 

às demais tipologias (texto jornalístico, texto epistolar, texto instrucional e outros) 

não existiram nenhuma ocorrência de proposta de leitura analisada. Além disso, foi 

possível identificar a tipologia textual de todas as propostas de leitura anunciadas 

pelo sumário do livro didático.   

Observemos o Gráfico 9 - Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas 

de Leitura – Coleção Projeto Buriti – 1º ano (PNLD 2016): 
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Gráfico 9 - Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura 
Coleção Projeto Buriti – 1º ano (PNLD 2016) 

 

 

  Fonte: A autora (2016) 

 

Analisando o referido gráfico encontramos a seguinte distribuição de 

tipologia textual: texto literário (94,4%) e texto humorístico (5,6%). Não existiram 

ocorrências para as demais tipologias textuais tais como: texto publicitário, texto 

instrucional, texto de imagem artística, texto jornalístico; texto epistolar; texto de 

informação científica e outros. 

Consideremos a leitura do gráfico a seguir: 
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Gráfico 10 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura  
Coleção Projeto Coopera – 1º ano (PNLD 2016) 

 

 
 Fonte: A autora (2016)  

 

A partir da observação dos dados apresentados neste gráfico, podemos 

inferir sobre a predominância do texto literário (88,9%) nas propostas de leitura 

analisadas neste livro didático. As demais tipologias textuais, que emergem no 

gráfico, referem-se à informação científica e a outros. Não foram registrados textos 

das seguintes tipologias: texto publicitário, texto humorístico, texto instrucional; texto 

de imagem artística, texto jornalístico e texto epistolar. No processo de 

categorização, foi possível identificar as tipologias textuais de todas as propostas de 

leitura analisadas. Observemos o Gráfico 11:  
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Gráfico 11 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura  
 Coleção  Ápis – 1º ano (PNLD 2016) 

 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

Através da leitura do gráfico acima, podemos constatar a diversidade de 

tipologias textuais contempladas nas propostas de leitura do livro didático. Podemos 

observar este fato ao identificarmos os seguintes resultados obtidos para cada 

tipologia textual: texto literário (34,6%); texto publicitário (23,1%); texto instrucional 

(15,4%); texto jornalístico (7,7%); texto humorístico (7,7%); Outros (3,8%); texto de 

imagem artística (3,8%) e texto epistolar (3,8%).  

Atentemos para o Gráfico 12 – Porcentagem da Tipologia Textual de 

Propostas de Leitura – Coleção Juntos Nessa – 1º ano (PNLD 2016): 
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Gráfico 12 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura 
 Coleção Juntos Nessa – 1º ano (PNLD 2016) 
 
 

 
                  

 Fonte: A autora (2016) 

 

Podemos observar que existe uma variedade de tipologias textuais relativas 

às propostas de leitura analisadas com a seguinte disposição: texto literário (40,0%); 

texto jornalístico (20,0%); texto instrucional (10,0%); texto humorístico (10,0%); texto 

publicitário (15,0%); outros (5,0%). O texto literário constitui menos da metade do 

total de textos analisados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 
Gráfico 13 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura  
Coleção Aprender e Saber - 1º ano (PNLD 2016) 
 

 
  Fonte: A autora (2016) 

 

Observando o gráfico acima, relativo aos textos da Coleção Aprender e 

Saber, podemos identificar a variedade de tipologias textuais apresentadas nas 

propostas de leitura do livro didático.  As tipologias textuais encontram-se da 

seguinte maneira: texto literário (52,4%); texto humorístico (14,3%); outros (9,5%); 

texto jornalístico (4,8%); texto epistolar (4,8%); texto de informação científica (4,8%); 

texto publicitário (4,8%) e texto instrucional (4,8%). Não existiram ocorrências 

relativas aos textos de imagem artística.  

Observemos a leitura do Gráfico 14 – Porcentagem da Tipologia Textual de 

Propostas de Leitura  1º ano (PNLD 2016): 
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Gráfico 14 – Porcentagem da Tipologia Textual de Propostas de Leitura 
Coleção Brasiliana – 1º ano (PNLD 2016) 
 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

 

Através da leitura do gráfico acima, podemos reconhecer que o texto literário 

(68,8%) representa mais da metade das tipologias textuais identificadas nas 

propostas de leitura do livro didático. Encontramos a seguinte distribuição das 

tipologias textuais: texto literário (68,8%); texto de imagem artística (12,5%); texto 

humorístico (6,3%); texto de informação científica (6,3%) e texto jornalístico (6,3%). 

É relevante mencionar que não existiram ocorrências das seguintes tipologias 

textuais: texto publicitário, texto instrucional, texto epistolar e outros. 

Após a análise quantitativa, selecionamos as três coleções com maior 

quantidade de gêneros literários em suas propostas de leitura enunciadas no 

sumário, assim como referido, anteriormente. É importante mencionar que tais 



 86 

coleções constituíram o corpus com o qual foi realizada outra análise quantitativa, 

sendo esta referente à identificação de gêneros e autores contemplados nas 

propostas de leitura. Além disso, o corpus foi definido para a investigação qualitativa 

dos objetivos didáticos e concepções de leitura, literatura e leitor que subsidiam as 

propostas de leitura analisadas.  

 

Quadro 2 -  Porcentagens de Texto Literário por Coleção 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: A autora (2016) 

 

       As coleções que apresentaram maior quantidade de textos literário e  

constituíram o corpus da segunda etapa da pesquisa quantitativa e da investigação 

qualitativa, são: Coleção Aprender e criar, Coleção Projeto Buriti e Coleção Projeto 

Coopera. 

  

 

 

 

 

 

 

Título da Coleção Porcentagem de Texto Literário 

Coleção Português Linguagens 62,5% 

Coleção Manacá 60,0% 

Coleção Pequenos Exploradores 55,6% 

Coleção Aprender e Saber 52, 4% 

Coleção Ápis 34,6% 

Coleção Aprender e Criar 73,7% 

Coleção Projeto Buriti 94,4% 

Coleção Mundo Amigo 66,7% 

Coleção Eu Gosto 65,9% 

Coleção Novo Bem-me-quer 48,0% 

Coleção Brasiliana 68,8% 

Coleção Juntos Nessa 40,0% 

Coleção Projeto Coopera 88,9% 

Coleção Ligados.com 33,3% 
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4.2 OS GÊNEROS E AUTORES DAS PROPOSTAS DE LEITURA NO LIVRO 
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA (PNLD 2016) 

 

Neste momento da pesquisa quantitativa, investigamos a presença dos 

gêneros literários que estavam presentes nas propostas de leitura enunciadas nos 

sumários das três coleções definidas como corpus. Consideremos os resultados 

apresentados nos gráficos abaixo: 

 
Gráfico 15 – Porcentagem dos Gêneros Literários em Propostas de Leitura  
Coleção Aprender e Criar 1º ano (PNLD 2016) 

 

 

   Fonte: A autora (2016) 

 

A partir da leitura do gráfico acima, podemos identificar que 38,46% dos 

gêneros pertinentes à tipologia literária não são citados pelo livro didático, o que 

indica uma inadequação da coleção de acordo com as orientações para o ensino de 

língua a partir dos gêneros. Diante desta quantidade considerável de textos, cujos 

gêneros não são nomeados, a compreensão da criança sobre os usos da língua se 
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torna fragilizada. A criança poderá incorrer no equívoco de pensar que é possível ler 

um texto que não apresenta um gênero para o seu uso. Os casos em que se nomeia 

um texto como história não significa a identificação de um gênero no qual esta se 

desenvolve. Ao ler uma narrativa, uma criança poderá estar sendo direcionada a 

diferentes gêneros como, por exemplo, uma fábula, um conto, uma lenda, entre 

outros. Além disso, o gênero que apresenta maior incidência foi o conto (15,38%).  

Os gêneros – lenda, cantiga e trava-língua – apresentaram a representação de 

7,69%.      

Observemos o  Gráfico 16, relativo à Coleção Projeto Buriti:  

 
Gráfico 16 – Porcentagem dos Gêneros Literários em Propostas de Leitura  
Coleção Projeto Buriti 1º ano (PNLD 2016)  

 

 
                          

        Fonte: A autora (2016) 
 

 

Conforme podemos observar na leitura do gráfico acima, nessa coleção 

existe maior diversidade de gêneros literários, tais como: conto (35,29%); cantiga 

(23,53%), poema (17,65%); parlenda (11,76%); trova (5,88%) e Outros (História de 
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enrolar) (5,88%). Desse modo, verificamos a predominância do gênero conto, dentre 

os demais gêneros literários. Ao considerarmos o gênero conto (35,29%), o gênero 

poema (17,65%) e o gênero fábula (11,76%), encontramos mais da metade dos 

gêneros literários. Quanto à presença dos gêneros da tradição da literatura oral, 

encontramos a cantiga (23,53%) e parlenda (5,88%).  

Observemos a distribuição dos dados no gráfico 17, referente à Coleção 

Projeto Coopera  1º ano (PNLD 2016): 

 

Gráfico 17 – Porcentagem dos Gêneros Textuais em Propostas de Leitura  
Coleção Projeto Coopera – 1º ano (PNLD 2016) 

 

 

   Fonte: A autora (2016) 

 

A partir da leitura do gráfico anterior, podemos constatar a variedade dos 

gêneros literários, tais como: cantiga (18,75%); trava-língua (12,50%); advinha 

(12,50%); parlenda (6,25%); quadrinha (12,50%); fábula (12,50%); poema (6,25%) e 
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conto (12,50%). Observamos que (6,25%) dos gêneros da tipologia literária não são 

citados.  

Tendo em vista atender ao objetivo de identificar os autores mais 

contemplados nas coleções que constituíram o corpus de análise, optamos por 

apresentar os dados desta pesquisa quantitativa através de gráficos de colunas. 

Deste modo, consideremos a leitura do Gráfico 18, que apresenta a 

participação quantitativa dos autores na Coleção Aprender e Criar: 

 
 

Gráfico 18 – Quantidade dos textos por autor em propostas de leitura    
Coleção Aprender e Criar - 1º ano (PNLD 2016) 

 

 

     Fonte: A autora (2016) 

 

            Ao observarmos os dados evidenciados no gráfico da Coleção Aprender e 

Criar, podemos identificar que Ana Maria Machado é a autora que apresentou maior 

ocorrência de textos nas propostas de leitura analisadas, sendo identificada sua 

autoria em (3) três textos. A segunda maior ocorrência de autoria foi reconhecida 

nos Irmãos Grimm, aos quais foram evidenciadas a autoria de (2) dois textos. Ainda 

verificou-se a presença de outros autores aos quais foram reconhecidas a autoria de 

apenas (1) um texto, são eles: Claudius, Ruth Rocha, Heloísa Prieto; Therezinha 

Casasanta; Liliana Lacocca; Claudio Blanc e Regina Rennó. Observamos também a 

ocorrência de (1) um texto atribuído à tradição oral. Verificamos ainda a ocorrência 
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de (2) dois textos, cuja autoria não foi citada. A ausência da identificação da autoria 

destes textos literários apresenta-se como um aspecto de uma escolarização 

inadequada da literatura, pois ao inserir um texto, seja de que tipologia for, é 

necessário se enunciar o seu autor. Todo texto é produzido por uma pessoa, e, 

mesmo quanto se trata de textos anônimos, é preciso que este aspecto seja 

evidenciado para a criança que os lê.  

Consideremos o Gráfico 19 – Quantidade de textos por autor da Coleção 

Projeto Buriti – 1º ano (PNLD 2016): 

 

Gráfico 19 – Quantidade de textos por autor da Coleção Projeto Buriti        

1º ano (PNLD 2016): 

 

                Fonte: A autora (2016) 
 

Ao considerarmos os dados apresentados no gráfico acima podemos 

reconhecer a predominância dos gêneros literários pertinentes à tradição oral. As 

autoras, que tiveram maior número de ocorrências na autoria de textos, foram: Ruth 

Rocha e Rosane Pamplona, ambas com dois (2) textos. Os demais autores 

apresentaram apenas um texto; Os nomes dos autores são: Irmãos Grimm, 

Guilherme Figueiredo, Maria José Nóbrega; José Paulo Paes; Luís da Câmara 

Cascudo; Haroldo Lobo; Geraldo Medeiros; Christelle Chatel; Lalau; Hans Christian 

Andersen; Sandra Peres e Per Gustavsson. Podemos verificar a diversidade de 
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autores nas propostas de leitura analisadas, pois foram encontrados 14 autores, 

com exceção dos textos relativos à tradição oral.  

O próximo gráfico apresenta os autores e as quantidades que eles aparecem 

nas atividades com textos literários da Coleção Projeto Coopera – 1º ano (PNLD 

2016). Observemos os dados constatados: 

 
 

Gráfico 20 – Porcentagem dos Gêneros Textuais em Propostas de Leitura    
Coleção Projeto Coopera – 1º ano (PNLD 2016) 

 

 

       Fonte: A autora (2016) 

 

          Consideremos, no gráfico anterior, a preponderância dos textos relativos à 

tradição oral – (8) oito. Os autores, que emergem com maior quantidade de autoria 

em textos, são: Esopo, Suzana Facchini Granato, e Luiz Caldeira Brant. Cada um 

deles apresentaram (2) dois textos de sua autoria nas propostas de leitura 

analisadas neste livro didático. Os demais autores apresentaram a autoria de (1) um 

texto, são eles: Irmãos Grimm, Débora Zanelato, Libério Neves, Rosane Pamplona; 

Marcelo Xavier e Carlos Urbim. Podemos constatar a valorização que esta coleção 

atribui à literatura de tradição oral na seleção das propostas de leitura direcionadas 

ao livro didático do 1º ano do Ensino Fundamental. 
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 O Guia de livros didáticos: PNLD 2016: Alfabetização e Letramento e 

Língua Portuguesa (2015, p. 13) evidencia como um dos princípios norteadores para 

a análise das coleções didáticas direcionadas ao ensino fundamental nos anos 

iniciais “a fruição estética e a apreciação crítica da produção literária associada à 

língua portuguesa, em especial a da literatura brasileira”. Podemos observar que as 

coleções, as quais foram definidas como corpus, contemplam e privilegiam autores  

nacionais em suas propostas de leitura de gêneros literários. Quanto aos critérios 

relacionados à natureza dos textos selecionados para as coleções didáticas 

direcionadas ao ensino fundamental anos iniciais, o referido Guia menciona que:  

 

 

os textos da tradição literária de língua portuguesa são imprescindíveis, 
especialmente os da literatura brasileira; no caso dos volumes que 
compõem a coleção de Letramento e Alfabetização, a presença de textos 
da tradição e da literatura oral é imprescindível. (BRASIL, Guia de livros 
didáticos: PNLD 2016: Alfabetização e Letramento e Língua Portuguesa 
Anos Iniciais, p. 16)  

 

Desse modo, podemos observar que a análise dos volumes do 1º ano das 

coleções Aprender e Criar, Projeto Buriti e Projeto Coopera, quanto à identificação 

dos gêneros literários contemplados, evidencia uma incidência significativa de 

gêneros da literatura oral, o que podemos observar nos gráficos referentes à 

porcentagem de gêneros literários nas propostas de leitura.  

Os textos advindos da literatura de tradição oral também foram considerados 

por Colomer(2003) como gêneros literários. Em seus estudos, Manila(2006) 

reconhece que os textos da literatura de tradição oral constituem o patrimônio 

imaterial de um povo, considerando a importância dos mesmos serem considerados 

como objetos de conhecimento. O referido autor considera que os textos da 

literatura de tradição oral constituem materiais como trava-línguas, cantigas, incluem 

jogos de palavras.  Desse modo, podemos observar nos volumes analisados uma 

incidência significativa de gêneros literários da tradição oral, dentre os quais estão 

as parlendas, advinhas, cantigas e trava-línguas.  

É relevante atentarmos sobre a incidência de gêneros e autores não 

mencionados no volume analisado da “Coleção Aprender e Criar – Letramento e 

Alfabetização”, o que constatamos como aspecto de uma inadequada escolarização 

do texto literário, uma vez que, não existe texto que não tenha autor e que não se 
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expresse mediante um determinado gênero do discurso. As práticas escolares de 

formação do leitor precisam possibilitar uma compreensão adequada da linguagem e 

seus usos, bem como do zelo aos direitos autorais.  

 

5. ATIVIDADES DE LEITURA COM O TEXTO LITERÁRIO: O LIVRO DO 1º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNLD 2016) 

 

O presente capítulo versa sobre a análise dos objetivos de ensino e 

aprendizagem que fundamentam propostas de leitura com textos literários em três 

volumes do 1º ano do ensino fundamental aprovados pelo PNLD (2016). A 

delimitação desse corpus de análise considerou o maior nível de incidência de textos 

literários nas seções de leitura enunciadas nos sumários dentre as catorze coleções 

analisadas na análise quantitativa dessa pesquisa. 

Para tanto, recorremos à análise de conteúdo, adotando o procedimento da 

descrição no tratamento dos dados. Bardin (2011) afirma que a descrição analítica 

“funciona segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens.” Assim sendo, o estabelecimento das categorias de análise 

considerou a descrição dos objetivos de ensino e aprendizagem observados nas 

propostas de leitura com textos literários. A elaboração das categorias ocorreu 

mediante o procedimento de classificação por “acervo”, para o qual o 

sistema de categorias não é fornecido, antes resulta da classificação analógica 

e progressiva dos elementos. Este é o procedimento por “acervo.” O título 

conceitual de cada categoria somente é definido no final da operação.  

(BARDIN, 2011, p. 149).  

O procedimento de classificação das categorias ocorreu através das 

analogias estabelecidas entre as orientações de atividades presentes nas propostas 

de leitura com textos literários. Os enunciados das atividades indicaram os objetivos 

didáticos que constituíram as categorias de análise. Em casos nos quais os 

enunciados apresentaram objetivos didáticos simultâneos, utilizamos como critério 

de seleção a preponderância para a definição da categoria. Podemos observar as 

categorias de análise no quadro a seguir: 
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Quadro 3 - Categorias de análise das propostas de leitura 
 

Quadro de categorias de análise das propostas de leitura 
com textos literários nos corpus 

01 Aquisição do Sistema de Escrita Alfabética 

02 Aquisição da Leitura 

03 Apreciação Estética 

04 Compreensão Textual 

05 Apropriação do Gênero 

06 Identificação de Sonoridades 

07 Elaboração de hipóteses 

08 Verificação de hipóteses 

09 Sondagem de Repertório 

10 Formação de Repertório 

11 Sondagem de conhecimentos prévios 

12 Expressões gráficas 

13 Conhecimentos Gramaticais 

                       Fonte: A autora (2016) 

A descritiva analítica das orientações das atividades possibilitou desvelar os 

objetivos de ensino e aprendizagem que as fundamentam. As atividades de leitura 

analisadas são concernentes aos três volumes adotados para o corpus desta etapa 

da pesquisa, cujos títulos das coleções são respectivamente: “Aprender e Criar” 

Letramento e Alfabetização; “Projeto Buriti” Letramento e Alfabetização e “Projeto 

Coopera” Letramento e Alfabetização. A distribuição das categorias de análise pode 

ser observada nos quadros abaixo. Salientamos que cada demanda  (pergunta, 

orientação ou tarefa) dirigida ao aluno foi utilizada para a quantificação das 

atividades.  

Quadro 4 - Categorias de análise-Coleção Aprender e Criar  
 (Continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Fonte: A autora (2016) 
 
 
 
 

Atividades com textos literários por categorias de análise 
Coleção Aprender e Criar  – 1º ano do Ensino Fundamental 

 Anos Iniciais - Letramento e Alfabetização PNLD (2016) 

1 Aquisição do Sistema de Escrita Alfabético 0 

2 Aquisição da Leitura 2 

3 Apreciação Estética 14 
4 Compreensão Textual 18 

5 Apropriação do Gênero 2 
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Quadro 4 - Categorias de análise-Coleção Aprender e Criar  
 (Conclusão) 

 

 

 

 

  

Fonte: A autora (2016) 

 

Quadro 5 - Categorias de análise-Coleção Projeto Buriti  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2016) 

Quadro 6 - Categorias de análise-Coleção Projeto Coopera  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora  (2016)  

6 Identificação de Sonoridades 4 

7 Elaboração de hipóteses 2 

8 Verificação de hipóteses 0 

9 Sondagem de Repertório 8 

10 Formação de Repertório 0 

11 Sondagem de conhecimentos prévios 3 

12 Expressões Gráficas 0 
                 Total de atividades categorizadas 53 

Atividades com textos literários por categorias de análise 
Coleção Projeto Coopera  – 1º ano do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais - Letramento e Alfabetização PNLD (2016) 
1 Aquisição do Sistema de Escrita Alfabética 14 
2 Aquisição da Leitura 1 
3 Apreciação Estética 12 
4 Compreensão Textual 56 
5 Apropriação do Gênero 13 
6 Identificação de Sonoridades 9 
7 Elaboração de hipóteses 4 
8 Verificação de hipóteses 2 
9 Sondagem de Repertório 4 
10 Formação de Repertório 3 
11 Sondagem de conhecimentos prévios 3 
12 Expressões Gráficas 0 

                 Total de atividades categorizadas 121 
  

Atividades com textos literários por categorias de análise 
Coleção Projeto Buriti – 1º ano do Ensino Fundamental 

 Anos Iniciais - Letramento e Alfabetização PNLD (2016) 
1 Aquisição do Sistema de Escrita Alfabético 2 
2 Aquisição da Leitura 1 
3 Apreciação Estética 11 
4 Compreensão Textual 36 
5 Apropriação do Gênero 1 
6 Identificação de Sonoridades 9 
7 Elaboração de hipóteses 1 
8 Verificação de hipóteses 1 
9 Sondagem de Repertório 1 
10 Formação de Repertório 0 

  11           Sondagem de conhecimentos prévios 0 
  12 Expressões gráficas 6 
13 Conhecimentos Gramaticais 2 
                Total de Atividades categorizadas 70 
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 O recorte do corpus se fez necessário devido à amplitude de atividades 

encontradas nos (3) três volumes considerados nesta etapa da pesquisa. Para tanto, 

analisamos atividades concernentes às (3) três categorias de análise que 

apresentaram maior incidência nos volumes do 1º ano das coleções “Aprender e 

Criar”, “Projeto Buriti” e “Projeto Coopera”. O quadro abaixo evidencia a comparação 

da incidência de categorias em cada uma dessas coleções. 

Quadro 7 - Comparativo das categorias de análise – todas as coleções  

 

Ord. 

 
Categoria de análise 
 

Coleção 
Aprender 
e Criar 

Coleção 
Projeto  
Buriti  

Coleção 
Projeto 

Coopera 

 
Total 

1 Aquisição do Sistema de Escrita Alfabético 0 2 14 16 

2 Aquisição da Leitura 2 1 1 4 

3 Apreciação Estética 14 11 12 37 

4 Compreensão Textual 18 36 56 110 

5 Apropriação do Gênero 2 1 13 16 

6 Identificação de Sonoridades 4 9 9 22 

7 Elaboração de hipóteses 2 1 4 7 

8 Verificação de hipóteses 0 1 2 3 

9 Sondagem de Repertório 8 0 4 12 

10 Formação de Repertório 0 0 3 3 

11 Sondagem de conhecimentos prévios 3 0 3 6 

12 Expressões Gráficas 0 6 0 6 

13 Conhecimentos gramaticais 0 2 0 2 

                 Total de atividades categorizadas 53 70 121 244 
 
 

Fonte: A autora (2016)  

 

Nas três coleções, reconhecemos a incidência significativa de atividades de 

leitura com textos literários referentes às categorias denominadas como 

compreensão textual, apreciação estética e identificação de sonoridades. Em nosso 

recorte do corpus, elegemos essas três categorias para justificar a seleção de 

atividades analisadas nessa etapa da pesquisa. Antes de analisarmos as atividades 

de leitura, procedemos a uma investigação sobre aspectos das propostas de leitura 

observados nas resenhas das referidas coleções de Letramento e Alfabetização que 

constam no Guia do PNLD (2016).     
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5.1 ANÁLISE DA RESENHA DA COLEÇÃO “APRENDER E CRIAR” 

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS 

PROPOSTAS DE LEITURA COM TEXTOS LITERÁRIOS 

A resenha presente no Guia do PNLD (2016) afirma que a coleção se 

encontra estruturada em unidades temáticas, cujos capítulos estão organizados em 

seções e subseções relacionadas aos diferentes eixos de ensino da área de língua 

portuguesa. Além disso, a coletânea textual abrange uma diversidade de gêneros e 

esferas de circulação social, apresentando textos literários, informativos, 

relacionados à literatura de tradição oral. A resenha afirma também que as 

atividades de leitura abrangem gêneros diversos e proporcionam o desenvolvimento 

de diferentes estratégias de compreensão leitora, tais como: ativação de 

conhecimentos prévios, formulação e verificação de hipóteses, compreensão global 

do texto, localização e retomada de informações, bem como produção de 

inferências.  

É pertinente refletirmos sobre a formação de leitores e sua relação com o 

ensino de estratégias de compreensão leitora, consideradas por Solé (1998) como 

procedimentos que constituem conteúdos de ensino e que necessitam ser ensinados 

para que possam ser aprendidos. Solé (1998) adverte ainda que o ensino desses 

procedimentos de caráter elevado, não deve ser considerado como a transmissão 

de técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades exclusivas. Para a autora, 

ensinar estratégias de leitura requer desenvolver a capacidade de representar e 

analisar problemas, bem como de exercitar a flexibilidade para a busca de soluções.   

Dentre as estratégias de compreensão leitora postuladas por Solé  (1998) 

podemos considerar aquelas que se relacionam à compreensão dos propósitos 

implícitos e explícitos da leitura, a ativação e o aporte à leitura dos conhecimentos 

prévios importantes para o conteúdo abordado; a dedicação de atenção para 

aquelas informações que são centrais para o alcance dos objetivos pretendidos para 

a leitura; a avaliação da consistência interna do conteúdo explicitado pelo texto e 

sua coerência com o conhecimento prévio e com o sentido partilhado; a 

comprovação permanente da compreensão através da revisão e recapitulação, bem 

como da auto interrogação; a elaboração e prova das inferências relativas às 

interpretações, hipóteses, previsões e conclusões. A resenha considera que as 
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atividades de leitura nem sempre evidenciam seus objetivos didáticos, como por 

exemplo, a compreensão do contexto de produção dos textos. 

A resenha presente no Guia do PNLD (2016) enuncia que o Manual do 

Professor apresenta o livro do aluno e um apêndice que contêm duas partes. A 

primeira parte aponta os pressupostos teórico-metodológicos adotados, descreve a 

organização da obra, assim como sugere leituras complementares ao professor. Na 

segunda parte, explicita orientações metodológicas para cada um dos volumes e 

sugere atividades complementares e indicações de leitura para o docente e para os 

alunos. 

Batista (2009) descreve o manual do professor como sendo um instrumento 

de ensino e aprendizagem, caracterizado pela reprodução do livro do aluno com as 

respostas das atividades e de uma breve apresentação dos fundamentos teórico-

metodológicos adotados. O Manual do professor da “Coleção Aprender e Criar – 

Letramento e Alfabetização” propõe atividades complementares e indicações de 

leitura para o docente e para os alunos.   

 

5.1.1 ATIVIDADES DE LEITURA COM TEXTOS LITERÁRIOS: O LIVRO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - “COLEÇÃO 

APRENDER E CRIAR” – LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO” 

 

No sumário do livro didático do 1º ano desta coleção encontramos uma seção 

denominada “Hora de História” na qual podemos observar a indicação da leitura de 

textos literários.  

A atividade abaixo  (Página completa no apêndice) propõe que o professor 

realize a leitura do conto clássico “Branca de Neve”, na versão dos Irmãos Grimm  

(1998).  

Fig. 15 - Página 20 do livro didático do 1º ano do EF - Coleção “Aprender e Criar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: A editora (2014) 
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Classificamos essa atividade na categoria de apreciação estética. Dentre as 

orientações apresentadas pelo Manual do Professor podemos observar que a 

 

leitura de textos literários feita pelo professor permite, além de outros ganhos, 

que os alunos construam uma crescente autonomia para ler, familiarizaram-se 

com a linguagem escrita, sintam prazer com a leitura e conheçam uma 

diversidade de histórias e autores. Consulte o Manual do Professor: seção Hora 

de história: leitura em voz alta da literatura e Orientações metodológicas. 

Localize a história Branca de Neve na página 260. Oriente e aguarde que os 

alunos a localizem. Convide-os a seguir sua leitura. Finalizada a audição da 

história, abra espaço para que os alunos se manifestem livremente sobre ela. 

Depois, faça uma sondagem perguntando sobre as histórias que conhecem, 

quem costuma contá-las e em que momentos.  (Manual do Professor – Coleção 

“Aprender e Criar” – página 20) 

 

Podemos observar nessas orientações alguns objetivos didáticos que 

subsidiam o desenvolvimento das propostas de atividade de leitura do texto literário. 

Constatamos o reconhecimento da contribuição da leitura dos contos de fadas na 

promoção de uma crescente autonomia leitora, familiarização com a linguagem 

escrita, leitura deleite, bem como ampliação do conhecimento de várias histórias e 

autores. No Manual do Professor (2016), encontramos considerações sobre a 

importância da leitura literária proposta pelo livro didático na seção “Hora da 

História” para despertar a curiosidade e imaginação dos alunos, bem como 

incentivar a reflexão sobre temas da experiência humana.   

 A livre expressão sobre as impressões de leitura é uma das orientações 

dadas ao professor para o momento de pós-leitura. Freitas (2005) considera a 

discussão como uma das atividades que podem ser realizadas durante a pós-leitura 

em pequenos grupos ou com a turma inteira. Esse momento favorece a socialização 

de diferentes experiências com a leitura do mesmo conto. Ao abordar o conceito de 

zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky (1994) menciona a mediação do outro 

mais experiente no processo de alcance de um nível potencial de desenvolvimento. 

Desse modo, a socialização das experiências de leitura favorece a mediação do 

outro na elaboração de sentidos a partir da leitura. 

O Manual do Professor evidencia atenção às experiências prévias de leitura 

dos alunos, propondo a elaboração de perguntas para averiguar o repertório prévio 

de leituras, aqueles que leem para elas fora do âmbito escolar e em que momento 
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isso acontece. Esse encaminhamento contribui para que o professor observe as 

necessidades referentes à formação do repertório literário dos alunos.   

As orientações do Manual do Professor referentes à seção “Hora da leitura” 

desvelam a contribuição da leitura em voz alta de textos literários para a formação 

do leitor, afirmando que quando o 

 

professor lê, os alunos aprendem o que ouvem, ou seja, a história, as 

informações que estão sendo lidas. Aprendem também as formas como as 

pessoas utilizam a leitura para entretenimento, testemunham comportamentos 

leitores e compartilham práticas sociais de leitura. Esses são alguns conteúdos 

essenciais para que participem da cultura escrita. Portanto, a leitura sistemática 

de textos literários pelo professor promove aprendizagens amplas e significativas 

para os alunos, além de incentivar o gosto pela leitura.  (...) A leitura em voz alta 

da literatura tem como objetivo despertar o gosto e o prazer de ler e desenvolver 

uma competência leitora.  (Manual do Professor – Coleção “Aprender e Criar” – 

página 348-349) 

 

 A leitura de textos literários oportuniza aos alunos o aprendizado da escuta, 

internalizando informações, experimentando a leitura como deleite, testemunhando 

comportamentos leitores e partilhando de práticas sociais de leitura. Marly Amarilha  

(2006, p. 54) afirma que “ler literatura é uma atividade experiencial, isto é, propicia 

ao leitor vivenciar emoções, situações, sentimentos sobre os quais passa a ter 

algum conhecimento”.  

Observamos que a proposta de leitura do texto “A branca de neve” não 

explicita para o aluno o gênero literário, utilizando a terminologia história. O aluno 

precisa reconhecer que os textos narrativos se estruturam a partir de diferentes 

gêneros literários. O termo história não é suficiente para propiciar uma compreensão 

adequada dos gêneros discursivos, limitando a compreensão do aluno sobre os 

mesmos. Bakthin (2003, p.262) afirma que “cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos de 

gêneros do discurso.” Os diferentes gêneros discursivos referentes à esfera literária 

apresentam seus tipos relativamente estáveis de enunciados que lhe caracterizam e 

lhe conferem uma identificação nas práticas sociais de uso da língua. A explicitação 

dos gêneros literários contribui para a apreensão progressiva das características que 

distinguem os gêneros conto, fábula e lenda, pertencentes ao domínio narrativo.  
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 Podemos observar a proposta de leitura do texto literário “O sapateiro e os 

anões” que evidencia outro momento em que a leitura literária é realizada em voz 

alta pela mediação do professor, sendo reconhecida na categoria de análise 

denominada como apreciação estética. Essa proposta de atividade pode ser 

constatada na figura abaixo  (Página completa no apêndice). 
 

Fig. 16 - Página 49 do livro didático do 1º ano do EF - Coleção “Aprender e Criar” 

                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: A editora (2014) 

 

O enunciado que convida a criança a aproveitar bem esse momento 

prazeroso de ouvir história nos possibilita identificar o objetivo didático da apreciação 

estética do texto literário. É evidente o intuito educativo de oportunizar ao aluno a 

construção de uma relação prazerosa com a literatura, contribuindo para a formação 

de leitores que apreciem textos literários. O Manual do Professor explicita as 

seguintes orientações direcionadas ao desenvolvimento dessa atividade com a 

leitura do texto literário.  

Disponha os alunos de modo que fiquem bem acomodados e possam ouvir a 

história que você vai contar. Localize o texto O sapateiro e os anões na página 

273. Oriente e aguarde que os alunos a localizem também e convide-os a 

acompanhar sua leitura. Finalizada a audição da história, abra espaço para que 

os alunos se manifestem livremente sobre ela.  (Manual do Professor – Coleção 

“Aprender e Criar” – página 49). 

 

Essas orientações consideram a importância de propiciar acolhimento para o 

momento da leitura do texto literário. O professor é orientado a convidar os alunos a 

localizarem o texto no livro didático e acompanharem a leitura. A escuta da história é 

sucedida pelo momento de pós-leitura no qual se oportuniza aos alunos partilharem 

suas impressões sobre a leitura.  
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Graves e Graves (1995) consideram que as atividades de pós-leitura podem 

ser atribuídas a uma variedade de propósitos, dentre os quais, podemos mencionar 

a oportunidade dos alunos explicitarem suas interpretações pessoais sobre a leitura 

do texto.  A orientação prevista ao professor durante essa atividade de pós-leitura 

não desvela aspectos da mediação docente que se podem fazer necessários nesse 

momento, tais como a elaboração de perguntas sobre o texto lido. As impressões 

dos alunos podem não emergir espontaneamente, sendo necessária a elaboração 

de perguntas pelo professor.  

Vincentelli (2003) afirma que perguntas que estimulam respostas criativas 

viabilizam que o aporte pessoal do leitor seja evidenciado.  Consideramos que essa 

atividade contribui para uma participação ativa do leitor, ao favorecer a troca 

espontânea de experiências e impressões particulares sobre a leitura.  

A seguinte proposta de leitura do texto literário (ver o apêndice) se refere à 

lenda intitulada como Androclo e o Leão, reconhecida na categoria de apreciação 

estética.  
 

 

Fig. 17 - Página 93 do livro didático do 1º ano do EF - Coleção “Aprender e Criar” 
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Fonte: A editora (2014) 

 

Nessa atividade com o texto literário observamos as mesmas orientações das 

propostas anteriores para essa seção de leitura denominada “Hora de História”. O 

título do texto não é indicado para a criança neste enunciado da seção, sendo 

referido na página 278 do material complementar – Hora de história, conforme 

orientação prevista ao professor no Manual. Um aspecto a ser considerado é que 

essa seção não dispõe de informações sobre a autoria desse texto no livro do aluno, 

delegando-se para o professor a leitura de algumas breves referências que são 
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explicitadas no Manual do Professor. Ao localizar a lenda, o professor poderá 

verificar as seguintes orientações: 

Comente com os alunos que, originalmente essa lenda foi escrita pelo poeta 

romano Virgílio, que viveu há cerca de 2.100 anos. Esclareça também, que o 

autor Cláudio Blanc reescreveu a lenda e tem interesse especial pelos mitos e 

lendas dos povos antigos de diversos pontos do mundo.  (Manual do Professor – 

Coleção “Aprender e Criar” – página 278) 

. 

A proposta de leitura se refere a um fragmento da lenda “O Androclo e o 

Leão”. Apesar de se tratar de um fragmento, o texto possibilita a compreensão de 

elementos fundamentais da narrativa, situando um contexto social para o enredo, os 

personagens principais, os conflitos por eles vivenciados e suas soluções.  

Soares(2001) adverte que a seleção de um fragmento de texto precisa 

considerar critérios relativos à semântica, coesão e coerência, possibilitando o 

reconhecimento de um todo significativo e coerente e a percepção da integração 

harmônica dos elementos textuais. Consideramos que a seleção do fragmento da 

lenda “O Androclo e o Leão” constitui uma unidade de sentido, apresentando 

coerência e favorecendo a integração dos elementos da narrativa relativos à coesão, 

sem comprometer a experiência de leitura.   

A proposta de atividade abaixo (ver o apêndice) apresenta a leitura do conto 

“O galo e o rei” de Heloisa Prieto, na qual reconhecemos a categoria de apreciação 

estética.  

 

Fig. 18 - Página 146 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Aprender e Criar” 
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Fonte: A editora (2014) 

 

             Seus enunciados convidam a criança a ouvir a história que será lida pelo 

professor, bem como a participar da mesma ao ser solicitada. Para esse momento 

de mediação da leitura, o professor recebe as seguintes orientações: 
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Convide os alunos para a leitura de O galo e o rei (pág. 283), antecipando que 

é a história de uma mulher pobrezinha, dona de um gato que era muito bem 

tratado. Esclareça também que essa é uma história para rir e pensar. Incentive-

os a participar da história, que apresenta algumas repetições previsíveis, como 

a pergunta – Aonde vão vocês? – e os pedidos de socorro do galo aos amigos 

– Socorro, Raposa! Socorro, Dona Abelha! Socorro, Meu Amigo Riacho!.  

(Manual do Professor – Coleção “Aprender e Criar” – página 146). 

As orientações presentes no Manual do Professor propõem a antecipação 

para os alunos de algumas informações que eles vão encontrar durante a leitura do 

texto. Além disso, o professor é orientado a esclarecer para as crianças que o texto 

que será lido consiste em uma história escrita para provocar riso e reflexão. Quanto 

ao aspecto ficcional relacionado ao prazer e a reflexão podemos afirmar que 

qualquer passeio pelos mundos ficcionais têm a mesma função de um 

brinquedo infantil. As crianças brincam com boneca, cavalinho de madeira ou 

pipa a fim de se familiarizar com as leis físicas do universo e com os atos que 

realizarão um dia, Da mesma forma, ler ficção significa jogar um jogo através 

do qual damos sentido à infinidade de coisas que aconteceram, estão 

acontecendo ou vão acontecer no mundo real.  (ECO, 2002, p. 93) 

Devido ao seu caráter ficcional, o texto literário apresenta recursos da 

linguagem responsáveis pelo prazer estético do leitor. Os jogos de sonoridades 

presentes nas rimas e aliterações, a polissemia das palavras contribui para que o 

leitor sinta-se desafiado a entrar no jogo ficcional. Através da leitura de um texto 

literário não encontramos apenas o prazer do jogo simbólico, mas também refletimos 

sobre a nossa própria condição humana ao atribuirmos significados diversos aos 

acontecimentos que nos cercam. A ficção e a realidade não são esferas de todo 

divergentes, pois em ambos os contextos experimentamos os sentimentos próprios 

de nossa condição humana, tais como a tristeza, alegria, surpresa, alívio e medo. 

Podemos reconhecer o estímulo à participação da criança durante a leitura como 

uma estratégia de ensino para atrair a atenção e despertar o prazer pela leitura 

como um jogo. A expectativa das crianças para lerem as repetições previsíveis do 

texto atribui a essa leitura um aspecto lúdico semelhante ao de um jogo.   

As atividades abaixo se referem à etapa de pós-leitura do texto “Que 

barulheira!”, da autora Therezinha Casassanta  (ver o apêndice). Seus enunciados 

evidenciam sua pertinência à categoria de compreensão textual. 
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Fig. 19 - Página 129 do livro didático do 1º ano do EF – “Coleção Aprender e Criar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A editora (2014) 
 

As perguntas avaliam a compreensão dos alunos através da localização e da 

associação de informações textuais, assim como pela habilidade de emitir opinião ou 

elaborar inferências a partir da leitura do texto. A elaboração de perguntas diversas  

ensina a nos situarmos diante do texto também de forma diversa. Em um caso, 

as perguntas fazem estritamente com que as crianças “digam” o que está no 

texto. Nos outros podem levá-las a ler nas entrelinhas, a formar uma opinião, a 

contrastar a informação abordada com a que já se tinha, contribuem para que 

se aprenda a construir conhecimentos a partir do texto.  (SOLÉ, 1998, p.160). 

As atividades 1, 2 e 3 são estruturadas pelos questionamentos “Quantos 

bichos o menino tinha?”, “Diga o nome dos bichos, de acordo com o texto” e “O que 

cada bicho respondia quando o menino saía e dizia tiau?” Têm como objetivo avaliar 

a habilidade dos alunos localizarem informações presentes no texto. São perguntas 

do tipo referencial pois as respostas estão presentes na estrutura aparente do texto  

(SMITH, 1989). A compreensão textual é desenvolvida pela retomada de 

informações presentes nos textos. O Manual do Professor enuncia as seguintes 

considerações: 

Esta seção busca recuperar e localizar o título do texto, nomes de 

personagens, informações, relembrar sequências narrativas e recontar 
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acontecimentos da história. Portanto, esta seção tem como objetivo garantir o 

entendimento e a compreensão do texto.  (MANUAL DO PROFESSOR, 2016, 

p. 345).   

Sendo assim, podemos reconhecer que essas atividades têm como objetivo 

promover a compreensão e entendimento textual a partir da recuperação e 

localização de informações.  Conforme Solé (1998), os enunciados das atividades 1, 

2 e 3 podem ser reconhecidas como perguntas de resposta literal. A autora afirma 

que o êxito nas repostas para esses tipos de perguntas não se caracteriza como um 

critério suficiente para avaliar se um texto foi compreendido, pois as respostas já se 

encontram construídas no próprio texto e o leitor se concentra em aspectos 

pontuais. Essas atividades contribuem para o desenvolvimento da habilidade de 

compreensão textual, entretanto, é necessária uma evolução gradual na 

complexidade das perguntas direcionadas às crianças. 

As atividades 4, 5 e 6 também são concernentes à categoria denominada 

como compreensão textual.   

Fig. 20 - Página 129 do livro didático do 1º ano do EF – “Coleção Aprender e Criar” 

 

 

 

 

     Fonte: A editora (2014) 

 

A atividade 4, estruturada pelos enunciados “O título do texto é Que 

barulheira. Por quê?”, requer que os alunos realizem inferências para a elaboração 

da resposta. De acordo com Solé  (1998), essa proposta de atividade é constituída 

por uma pergunta para pensar e buscar. Para a autora, a resposta a uma pergunta 

dessa natureza, pode ser deduzida, no entanto, solicita que o aluno relacione 

diferentes elementos do texto e elabore algum tipo de inferência. A compreensão 

textual desenvolve a habilidade de inferir informações que estão implícitas e que 

poderiam ser apreendidas através do raciocínio dedutivo. 
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Os enunciados das atividades 5 e 6, aqui tratadas como pertinentes à 

categoria de compreensão textual, fazem as seguintes perguntas: ‘Você costuma 

“conversar” com os animais?’; “Que vozes de animais você sabe imitar?”; “Em sua 

opinião, que animal tem a voz mais interessante?”. As experiências de vida dos 

alunos e suas opiniões pessoais são requisitos indispensáveis para responder a 

essas questões. De acordo com Solé (1998), essas perguntas podem ser 

identificadas como de elaboração pessoal, cujas respostas não podem ser 

deduzidas do texto e solicitam a ativação do conhecimento prévio do aluno e/ou a 

explicitação de sua opinião. Em seus estudos, Vincentelli (2003) considerou essas 

perguntas como sendo relativas ao desenvolvimento das competências cognitivas 

de ativação de conhecimentos e experiências prévias. A relação do texto com a vida 

é evidenciada nessas atividades que propõem desenvolver a compreensão textual. 

Smith (1989, p. 198) considera que “a leitura e sua rememorização sempre envolve 

emoções, bem como conhecimento e experiência.” Desse modo, a interação do 

leitor com o texto literário promovida nessa atividade de leitura evoca sentimentos e 

impressões dos alunos leitores, ativando diversos saberes que construíram em suas 

experiências de vida. 

5.2 ANÁLISE DA RESENHA DA COLEÇÃO “PROJETO BURITI” LETRAMENTO E 

ALFABETIZAÇÃO: considerações sobre as propostas de leitura com textos 

literários 

O Guia Nacional do Livro Didático (2016) menciona que a Coleção “Projeto 

Buriti” – Letramento e Alfabetização se apresenta estruturada em unidades 

temáticas entre os diferentes eixos de ensino. No eixo da leitura, o referido guia 

destaca a qualidade da seleção de textos, mencionando uma presença significativa 

de gêneros de diferentes esferas discursivas como a literária, a jornalística, 

informação científica e do cotidiano. Para o Guia do PNLD (2016) a obra contribui 

para a formação do leitor a partir da proposta de leitura de diferentes gêneros, assim 

como da presença de atividades que exploram diferentes estratégias de leitura. 

Nesse contexto, podemos observar que diversas estratégias de leitura 

são desenvolvidas no trabalho de compreensão dos textos propostos para 

leitura: ativação de conhecimentos prévios, antecipação de 

sentidos/levantamento de hipóteses, localização de informações no texto, 

produção de inferências. Ao longo dos volumes, percebe-se uma maior 
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diversificação quanto aos modos de leitura, oportunizando-se mais situações 

de leitura autônoma pelos estudantes e ampliando-se o universo de gêneros e 

esferas discursivas, com diminuição dos textos da tradição oral. As questões 

de compreensão textual também vão se complexificando.  (Guia do PNLD 

Letramento e Alfabetização e Língua Portuguesa 2016, p. 123). 

É importante considerarmos a responsabilidade da escola em ensinar as 

diferentes estratégias de compreensão leitora para as crianças desde os primeiros 

anos de escolarização. Ao compreender a leitura como um processo de interação 

entre o leitor e o texto, Solé (1998) discorre sobre a importância de antes da leitura 

se ensinar estratégias para que essa interação existente no ato de ler se torne a 

mais proveitosa possível. Ensinar estratégias de compreensão leitora contribui para 

o desenvolvimento da motivação e autonomia dos alunos diante da leitura de um 

texto. Desse modo, as atividades que ativam os conhecimentos prévios dos alunos 

associam o texto com a experiência de vida do leitor, o que podemos observar 

também naqueles tipos de atividades que provocam no aluno o desafio de elaborar 

hipóteses e previsões sobre aquilo que será lido. Quanto à estratégia de localizar 

informações no texto convém atentarmos para a necessidade das solicitações 

apresentarem contextualização, de modo que, possam contribuir para o 

desenvolvimento da compreensão leitora.  

Nesse contexto, o Guia do PNLD (2016, p.121) afirma que o desenvolvimento 

das habilidades de leitura “é estimulado por meio da exploração de diversas 

questões de compreensão textual, com ênfase para as direcionadas à localização de 

informações explícitas no texto.” As atividades que propõem desenvolver a 

compreensão leitora através da localização de informações que estão nítidas no 

texto não conferem como afirma Solé (1998, p. 158) um “critério suficiente para 

decidir que o texto foi compreendido, pois o leitor encontra a resposta construída; 

além disso, o próprio tipo de pergunta obriga a centrar-se em aspectos pontuais.” A 

autora pondera sobre o fato de que, em situações habituais de leitura, isto é, quando 

lemos um texto ou quando ouvimos alguém ler para nós não formularmos perguntas 

desta natureza. Desse modo, Solé (1998) adverte sobre a necessidade da 

formulação de perguntas que requerem localização explícita de informações textuais 

considerar situações nas quais elas fazem sentido para o leitor.  
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Em nossa abordagem é relevante mencionar as orientações do Guia do 

PNLD (2016) quanto aos diversos aspectos da leitura literária. Para tanto, é 

imprescindível o professor reconhecer que ao ler um texto literário 

o leitor não fica só na imaginação e sensibilidade estética; ao contrário, ele 

extrapola esse universo ampliando a sua maneira de ver e compreender o 

mundo. A literatura, portanto, apresenta-se como um dos meios de formação 

de leitores, porque através dela o educando pode ter contato com o lúdico, a 

poesia, o imaginário e ainda encontrar a possibilidade de rompimento com a 

linguagem comum.  (SILVA, 1996, p. 99) 

Desse modo, a apreciação estética do texto literário contribui para a formação 

do leitor, na medida em que oportuniza experiências com os jogos semânticos da 

linguagem poética e desenvolve a sensibilidade estética, ampliando a percepção do 

mundo. A formação de leitores necessita considerar que o texto literário promove 

encantamento e reflexão, sendo a mediação docente indispensável ao progresso e 

autonomia da compreensão leitora das crianças.  

De acordo com o Guia do PNLD (2016) o Manual do Professor da Coleção 

“Projeto Buriti” está organizado em três partes denominadas como “A proposta 

didática desta coleção”, “Orientações específicas” e “Textos complementares para o 

trabalho com as unidades”. Sendo assim, podemos afirmar que 

Na primeira parte, há uma descrição detalhada dos pressupostos teórico-

metodológicos da coleção para cada eixo de ensino. Além disso, há discussão 

sobre temas, como a gestão da sala de aula, o uso adequado dos livros, 

heterogeneidade, organização da classe e o respeito ao tempo de 

aprendizagem de cada estudante. Nas “Orientações específicas”, são 

encontradas sugestões para o professor realizar as diferentes mediações de 

cada atividade e, por fim, na parte “Textos complementares para o trabalho 

com as unidades”, estão os textos que podem ser utilizados durante o trabalho 

com as unidades temáticas.  (GUIA DO PNLD  (2016), p. 122) 

Desse modo, a contribuição da leitura do Manual do Professor dessa coleção 

para a prática pedagógica se respalda pela descrição minuciosa dos pressupostos 

teórico-metodológicos para cada eixo de ensino, bem como da presença de 

discussão sobre temas relativos aos processos de ensino e aprendizagem tais como 

a gestão da sala de aula, o uso apropriado dos livros, a heterogeneidade, a 

organização da classe e o respeito ao tempo de aprendizagem de cada estudante. 
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Conforme o Guia do PNLD (2016) podemos afirmar que o Manual do Professor 

apresenta informações pormenorizadas no que se refere aos textos abordados na 

coleção, apresentando dados relativos ao contexto de produção, função social do 

texto e sua esfera de circulação. Além disso, são disponibilizadas informações sobre 

os gêneros textuais e suas especificidades.  

Batista (2009) observou que o manual do professor se caracterizou como uma 

reprodução do livro do aluno, no qual se verificou uma apresentação geralmente 

breve dos fundamentos teórico-metodológicos bem como das respostas dos 

exercícios e atividades direcionadas aos alunos. Entretanto, podemos verificar que o 

Manual do Professor relativo à “Coleção Projeto Buriti” PNLD (2016) abrange 

detalhadamente os aspectos conceituais e metodológicos que fundamentam a 

proposta de ensino e aprendizagem postuladas na coleção. 

Conforme Bakthin (2003) os gêneros discursivos resultam das diversas 

práticas sociais de uso da linguagem. Desse modo, é indispensável que as 

atividades presentes no livro didático considerem que os gêneros estão inseridos em 

um determinado contexto de produção, foram elaborados para atender a uma 

necessidade social e apresentam uma esfera de circulação. 

 

5.2.1 ATIVIDADES DE LEITURA COM TEXTOS LITERÁRIOS: O LIVRO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - “COLEÇÃO 

PROJETO BURITI” – LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 

 

O livro didático do 1º ano dessa coleção apresentou em seu sumário as 

seções intituladas como Texto 1 e Texto 2 nas quais se verificou a indicação da 

leitura de textos literários. Analisamos a proposta de leitura que faz referência ao 

gênero da literatura de tradição oral reconhecido como parlenda, explicitando para o 

leitor que esse gênero é constituído por versos que são utilizados durante as 

brincadeiras ou ainda para escolher quem irá iniciar uma brincadeira. 

A figura abaixo apresenta a primeira atividade analisada na Coleção Projeto 

Buriti. A parlenda “Hoje é domingo” é mostrada com o signo linguístico 

acompanhado de uma ilustração. 
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        Fig. 21 -  Página 56 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Projeto Buriti” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: A editora (2014) 

 

As orientações dessas atividades evidenciam a categoria denominada como 

identificação de sonoridades. Podemos observar nas sentenças o objetivo de 

estabelecer semelhanças sonoras entre palavras, seja por meio da orientação de 

circular, escrever ou falar.  

O Manual do Professor apresenta uma seção intitulada como Orientações e 

Subsídios ao Professor que apresenta os objetivos específicos de aprendizagem e 

os conteúdos para a serem desenvolvidos em cada unidade, evidenciando as 
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habilidades leitoras e orientações gerais que serão contempladas no 

desenvolvimento das atividades propostas. Além disso, as orientações do Manual do 

Professor contemplam os objetivos referentes a cada atividade presente na unidade 

de ensino do livro. Desse modo, a proposta de leitura relativa a parlenda “Hoje é 

domingo” se refere ao Texto 1 da Unidade 3 e apresenta os objetivos de 

identificação das palavras que rimam, bem como da parte sonora que coincide em 

duas palavras que rimam e a localização de palavras por meio da consulta a um 

texto conhecido. Quanto aos conceitos didáticos importantes para o 

desenvolvimento desta atividade podemos considerar que os 

jogos com rimas favorecem a observação das semelhanças e das diferenças 

entre os sons que compõem diferentes palavras. Além da sonoridade, há no 

texto rimado a relação entre o significado dos pares de rimas. É importante 

brincar também com outras rimas.  (Manual do Professor. Orientações e 

Subsídios ao Professor. Coleção Projeto Buriti. Editora Moderna, 3ª edição, 

2014).  

As semelhanças sonoras entre as palavras favorecem uma relação prazerosa 

com a linguagem, como acontece em um jogo. Marly Amarilha (1997, p. 26) afirma 

que “a linguagem poética é, por excelência, portadora dos elementos lúdicos que 

proporcionam prazer ao texto.” Os jogos sonoros propostos pelas rimas conferem a 

criança uma experiência lúdica diante da leitura de um texto literário. A parlenda 

“Hoje é domingo” referente à literatura de tradição oral apresenta ritmo e poesia por 

meio de suas rimas.  

Podemos observar a contribuição do Manual do Professor quanto à avaliação 

das atividades propostas para esse texto, evidenciando a sensibilidade diante dos 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. Diante disso, o Manual do Professor 

da Coleção Projeto Buriti – Letramento e Alfabetização (2016) afirma que para 

alguns estudantes “pode ser mais difícil identificar palavras com terminações 

sonoras semelhantes. Você pode ajudá-los repetindo os pares de palavras e 

acentuando oralmente os sons que rimam.” A atenção ao ritmo de aprendizagem de 

cada aluno é requisito indispensável para avaliação e alcance dos objetivos de 

ensino, bem como para ampliação das estratégias metodológicas adotadas. O 

ensino de estratégias de leitura considera a metáfora do andaime no processo de 

desenvolvimento do leitor. Graves & Graves (1995) descrevem a leitura por 
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andaimes como um processo no qual as atividades planejadas têm como objetivo 

auxiliar os alunos a alcançarem uma gradual autonomia na leitura durante os 

momentos de pré-leitura, leitura e pós-leitura.  

As propostas de atividades abaixo se referem a etapa de pós-leitura do texto 

“O pequeno pirata que não sabia nadar”, da autora francesa Christelle Chatel 

(Página completa no apêndice). 

   Fig. 22 - Página 82 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Projeto Buriti”  

    Fonte: A editora (2014) 

 

As orientações das atividades 1 e 2 têm como objetivo verificar a 

compreensão dos alunos sobre os personagens do conto, razão pela qual a 

incluímos na categoria de compreensão textual. O Manual do Professor da Coleção 

Projeto Buriti – Letramento e Alfabetização PNLD (2016) propõe desenvolver as 

habilidades leitoras referentes à localização de informações explícitas em textos com 

o apoio das ilustrações, além de contribuir para a elaboração de inferências sobre 

informações implícitas. 

Desse modo, a criança é solicitada a reconhecer os personagens do conto ao 

estabelecer relações entre os nomes dos personagens e seus respectivos 

desenhos. Além disso, pede-se que o aluno elabore inferência sobre a natureza do 
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relacionamento existente entre o capitão Bigode Preto e o menino Pierre, sendo 

necessário refletir sobre informações implícitas no conto. Solé (1998) distingue dois 

tipos de perguntas: as de resposta literal e as elaboradas para pensar e buscar. A 

resposta para a pergunta da atividade 1 pode ser encontrada de forma direta no 

texto, embora se utilize o apoio imagético. A pergunta da atividade 2, em que se 

pede que o aluno identifique a relação entre Pierre e o capitão Bigode Preto, é uma 

pergunta para pensar e buscar, exigindo do leitor relacionar diversos elementos do 

texto e realizar uma inferência. 

Podemos observar também essa mesma abordagem metodológica nos 

enunciados da atividade 4, que pedem ao aluno: “Escreva o nome do que Pierre 

tinha medo. Quem o ajudou a perder esse medo.” Estas perguntas exigem que o 

aluno faça deduções a partir de informações que se encontram implícitas no texto, 

habilidade essa prevista pelo Manual do Professor. Por essa razão, consideramos  

essa atividade como de compreensão textual. 

Fig. 23 - Página 83 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Projeto Buriti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: A editora (2014) 

 

A atividade 5 encaminha o aluno a realizar um registro de desenho de um 

momento da narrativa. Para tanto, propõe que a criança atente para informações 
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explicitadas no texto. Essa proposta de atividade de leitura se refere à categoria de 

compreensão textual, pois o entendimento de informações do texto é fundamental 

para responder a atividade adequadamente.  Na pós-leitura, Graves e Graves  

(1995) mencionam o desenvolvimento de habilidades artísticas, gráficas e não-

verbais. Para esses autores, as atividades artísticas e não-verbais favorecem a 

expressão diferenciada dos talentos e habilidades dos alunos. O Manual do 

Professor não especifica habilidades leitoras para esta proposta de atividade, 

entretanto, reconhecemos que a mesma requer a identificação de informações que 

estão evidentes no texto.  

A figura abaixo se refere à atividade de leitura que afirma apresentar ao aluno 

um poema do autor José Paulo Paes.  

Fig. 24 - Página 118 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Projeto Buriti” 

 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A editora (2014) 
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Ao analisarmos essa proposta reconhecemos a presença de um pseudotexto, 

pois o poema ao ser inserido na página do livro didático compõe um fragmento 

textual que não se constitui como unidade de sentido. O Guia do PNLD (2016) 

adverte que os pseudotextos são inaceitáveis na seleção de textos de uma coleção 

didática. Segundo o Guia do PNLD  (2016, p. 16) pseudotextos são aqueles “criados 

única e exclusivamente com objetivos didáticos.” Em nossa análise, consideramos 

que os autores dessa atividade se apropriaram de forma inadequada de um poema, 

amputando-o, de modo a comprometer a apreensão de seu sentido. 

Quanto à fragmentação de textos nos livros didáticos, Soares (2001) alerta 

que a seleção do fragmento necessita atender aos critérios de natureza semântica e 

formal, possibilitando a compreensão de seu significado e coerência bem como da 

integração de elementos que lhe preservem a coesão. Desse modo, ao serem 

suprimidas palavras do poema original, o fragmento de texto compromete à 

atribuição de coesão e coerência necessárias à leitura, principalmente por se tratar 

de um texto literário.  

Embora a exploração da sonoridade esteja envolvida nessa atividade, as 

orientações ao de completar o poema com as palavras destacadas requer a 

habilidade de dedução inerentes à categoria de compreensão textual. 

Outro aspecto da inadequada apropriação do texto literário pode ser 

observado na primeira orientação de atividade proposta aos alunos: completar o 

poema utilizando palavras destacadas na página do livro didático. O Manual do 

Professor(2016) define como objetivo dessa atividade a identificação de palavras 

que rimam. Após esse momento, o livro didático solicita ao aluno que realize a 

leitura do poema com seus colegas, propondo perguntas relativas à apreciação do 

mesmo. Desse modo, a leitura efetiva do texto literário é deslocada temporalmente e 

a etapa da pós-leitura não é contemplada nas orientações propostas pelo manual. O 

descompasso existe ao observamos que embora o livro do aluno contemple 

atividade de leitura e pós-leitura para o poema, o Manual do Professor (2016, p. 344) 

ignora essa última parte da atividade, propondo apenas aos alunos “que 

acompanhem a leitura com o dedo, a fim de que possam fazer a correspondência 

entre o som e a escrita.”  
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A orientação da atividade 1, ignora o aspecto da sonoridade do poema, 

propondo perguntas relativas à compreensão textual. Para atender a essa demanda 

o aluno precisa retomar as referências do texto. Considerando a natureza de 

perguntas apresentadas por Solé (1998), reconhecemos nessa atividade a presença 

de perguntas para pensar e buscar (“estes produtos existem?”, “que características 

de cada animal foi apontada pelo poeta?”) e de elaboração pessoal (“o que você 

achou dessas invenções?”). 

 A proposta de atividade a seguir apresenta a leitura de uma fábula de Esopo 

intitulada como “A lebre e a tartaruga” (Páginas completas no apêndice). 

Fig. 25 - Página 144 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Projeto Buriti” 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: A editora (2014) 

 

A orientação inicial é de que o aluno acompanhe a leitura do texto que o 

professor irá realizar. Incluímos essa atividade na categoria de análise reconhecida 

como apreciação estética. O Manual do Professor (PNLD 2016) propõe os seguintes 

objetivos para o desenvolvimento desta atividade: o acompanhamento pelo aluno da 

leitura realizada pelo professor, estabelecendo uma relação entre aquilo que se ouve 

e o que está escrito, a ampliação do conhecimento sobre as características das 

fábulas e a partilha de impressões sobre a narrativa. Além disso, o referido 

documento recomenda que o professor realize   

um levantamento das fábulas que os alunos já conhecem. Converse com eles 

sobre as características do gênero: principalmente, animais como personagens 

e encerramento com uma moral. Observe se os alunos escutaram a história 

com atenção e se fizerem comentários pertinentes.  (Manual do Professor. 

Orientações e subsídios ao professor 1º ano. 3º Edição. São Paulo: Moderna, 

2014, p. 356). 

As orientações pertinentes à sondagem do repertório de conhecimentos dos 

alunos sobre o gênero fábula, bem como o diálogo sobre as características desse 
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gênero não especificam um momento para a sua realização. Subentende-se que a 

escolha do momento adequado para essas intervenções estaria a critério do 

professor para desenvolvê-lo antes ou depois da leitura. Diante disso, podemos 

verificar certo descuido com a metodologia da andaimagem na mediação da leitura 

do texto literário. Para Graves e Graves (1995) uma das atividades de pré-leitura 

nessa metodologia considera a ativação do conhecimento prévio, que “envolve 

promover os estudantes a trazer à consciência informações já conhecidas que irão 

ajuda-los a entender o texto que segue.” O rigor necessário à aplicação dessa 

metodologia não é contemplado nas orientações dadas ao professor pelo manual.  

Segundo o Manual do PNLD (2016) a avaliação da pós-leitura consiste na 

observação do interesse e atenção que os alunos dedicaram à história, assim como 

da pertinência dos seus comentários. Devido à orientação para o aluno acompanhar 

a leitura realizada pelo professor consideramos em nossa categorização essa 

atividade como de apreciação estética do texto. Portanto, as ponderações que foram 

desenvolvidas se referem a essa categoria analisada. 

As propostas de atividade abaixo são relativas à etapa de pós-leitura da 

fábula “A lebre e tartaruga” de Esopo.             

 Fig. 26 - Página 145 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Projeto Buriti”              

 

                  Fonte: A editora (2014)  

As atividades 1 e 2 foram identificadas como pertinentes à categoria de 

compreensão textual. O Manual do Professor (PNLD 2016) estabelece como 

objetivos das mesmas  o desenvolvimento da habilidade leitora de inferência através 

de informações implícitas no texto. Solé  (1998) apresenta alguns tipos de perguntas 

e respostas que podem ser suscitadas a partir de um texto, dentre elas estão as 
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perguntas para pensar e buscar e as de elaboração pessoal. Para Solé (1998, p. 

156) as perguntas para pensar e buscar são aquelas “cuja resposta pode ser 

deduzida, mas que exige que o leitor relacione diversos elementos do texto e realize 

algum tipo de inferência.” O enunciado da atividade 1 solicita que a criança deduza o 

motivo de todos os animais ficarem surpresos quando a tartaruga aceitou o desafio. 

Além disso, a primeira pergunta da atividade 2 requer que o aluno deduza o motivo 

da lebre ter perdido a corrida. Para responder a essas perguntas o aluno precisará 

relacionar os elementos da fábula para deduzir as respostas.  

Solé (1998, p. 156) considera que as perguntas de elaboração pessoal são 

aquelas “que tomam o texto como referencial, mas cuja resposta não pode ser 

deduzida do mesmo; exigem a intervenção do conhecimento e/ou a opinião do 

leitor”. A segunda pergunta da atividade 2 considera que a criança conseguiu 

deduzir que a lebre realizou alguma ação concreta que causou a sua derrota na 

corrida. Esse fato pode ser observado na expressão “por que ela fez isso?”. 

 Embora o fato da lebre ter dormido ser uma resposta plausível e deduzida do 

texto, ela não precisa ser necessariamente a única resposta correta para a primeira 

pergunta da atividade 2. A dedução de uma criança poderia seguir outro raciocínio, 

como por exemplo, pertencente a uma avaliação de cunho moral. A derrota da lebre 

poderia ser atribuída ao seu caráter orgulhoso e prepotente. Uma resposta desta 

natureza, embora seja plenamente plausível, dificulta a reposta da pergunta seguinte 

que atribui a derrota da lebre a uma ação concreta da mesma.  O fato da lebre ser 

orgulhosa não é resultado de algo que ela fez, mas expressão de um aspecto de sua 

natureza moral. As atividades 3, 4 e 5 também se referem à leitura da fábula lida.  

Fig. 27 - Página 145 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Projeto Buriti” 

Fonte: A editora (2014) 
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A atividade 3 está relacionada à categoria de compreensão textual. As 

orientações dessa atividade solicitam a criança a pintar o nome da personagem mais 

rápida, da mais lenta, da persistente e daquela que venceu a corrida. Portanto, o 

Manual do Professor  (PNLD 2016, p. 356) considera que a mesma promove o 

desenvolvimento da habilidade de localizar informações específicas no texto, 

orientando também que durante a análise das características das personagens “é 

interessante ajudar os alunos a observar que há um quebra de expectativa inicial: a 

personagem mais rápida deveria vencer, no entanto, quem vence é a mais lenta.” 

De fato, a identificação das personagens e suas características na atividade 

corrobora com a quebra de expectativas de quem seria naturalmente o vencedor, no 

caso seria a lebre por ser mais rápida e não a tartaruga que é mais lenta apesar de 

persistente.  

A atividade 4, também de compreensão textual, requer que o aluno elabore 

uma outra moral para a fábula lida. O Manual do Professor  (PNLD 2016) define a 

integração de ideia para determinação da moral como a habilidade leitora a ser 

desenvolvida nessa atividade. Esse tipo de proposta é considerada por Vincentelli  

(2003)  como de solução de problemas, em que os alunos são desafiados a resolver 

situações pela ativação de seus conhecimentos prévios, experiência ou imaginação. 

É importante ressaltar que apesar do grau de complexidade exigido nessa atividade 

direcionada a crianças que se encontram no início de sua escolarização, o Manual 

não oferece orientações suficientes ao professor para que ele realize uma mediação 

satisfatória. Elaborar uma moral pressupõe certo nível de maturidade leitora para 

analisar filosoficamente um assunto e construir a partir disso uma máxima sobre 

valores.  

A atividade 5, que não recebe nenhuma menção por parte do manual, solicita 

ao aluno que ele desenhe em uma folha à parte o trecho que mais gostou da fábula 

e depois o exponha no mural da sala de aula.  Graves e Graves  (1995) consideram 

as atividades artísticas como oportunidades relevantes de expressão criativa dos 

alunos na etapa de pós-leitura. A solicitação do registro através do desenho do 

trecho que a criança mais gostou nos possibilitou considerar essa atividade como de 

apreciação estética do texto literário. 



 122 

5.3 ANÁLISE DA RESENHA DO GUIA DO PNLD (2016) DA “COLEÇÃO 

PROJETO COOPERA – LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO” 

 

O Guia Nacional do Livro Didático (2016) afirma que a Coleção “Projeto 

Coopera” – Letramento e Alfabetização se apresenta estruturada em unidades que 

abordam diferentes temas. Quanto ao eixo da leitura, a coleção dispõe de textos que 

circulam em diferentes contextos sociais de uso da língua. Além disso, o primeiro 

volume da coleção contempla textos de gêneros que exploram o estrato sonoro da 

linguagem, tais como: cantiga de roda, parlenda, quadrinha e poema. Os textos 

apresentados na coletânea são de pequena e média extensão e predominantemente 

legítimos, que circulam em diferentes contextos sociais de uso da língua. 

O Guia do PNLD (2016, p. 126) afirma que a obra contribui “para a 

proficiência do aluno em leitura na medida em que as atividades de compreensão de 

textos ajudam a desenvolver diferentes estratégias cognitivas envolvidas no ato de 

ler.” Isabel Solé (1998) considera que as estratégias de leitura são conteúdos 

procedimentais que precisam ser ensinados para a compreensão dos textos. O Guia 

do PNLD  (2016, p.128) afirma que as atividades de leitura abordadas pela coleção 

exploram diversas estratégias cognitivas como “a ativação de conhecimentos 

prévios; formulação e verificação de hipóteses; compreensão global do texto; 

produção de inferências e localização de informações no texto, sendo essa última 

bastante enfatizada.” O desenvolvimento dessas estratégias contemplam etapas 

referentes à pré-leitura, leitura e pós-leitura dos textos. Desse modo, é relevante 

mencionarmos que os objetivos para a leitura dos textos são geralmente 

evidenciados  

Há, por exemplo, orientações como ler para conhecer mais sobre um tema, 

para memorizar e recitar, para descobrir uma resposta, para conhecer o texto 

de um determinado autor, entre outras. No que se refere ao contexto de 

produção dos textos lidos, observa-se a exploração de alguns elementos, como 

a função social do texto e informações sobre o autor e suporte.  (GUIA DO 

PNLD, 2015, p. 128). 

A explicitação dos objetivos de leitura dos diferentes textos e de aspectos de 

seu contexto de produção possibilitam ao aluno atribuir sentido às atividades que lhe 

são propostas, desenvolvendo competências leitoras necessárias aos usos da 
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linguagem em diversas situações. Reforçando essa compreensão podemos 

constatar que  

utilizamos a leitura com diferentes objetivos  (lemos para obter informações 

sobre um assunto específico, para localizarmos uma rua, para seguirmos 

prescrições médicas, para nos distrairmos), os quais direcionam nossas 

atitudes diante do texto. São essas estratégias, práticas sociais que 

vivenciamos em nossas ações de leitores competentes, que devem ser 

tomadas como base para o ensino e o trabalho na sala de aula com a leitura, 

diminuindo cada vez mais as atividades artificiais e proporcionando, com mais 

intensidade, atividades próximas às práticas sociais de letramento.  (BRASIL, 

2012, p. 9)  

No que se refere a seleção de textos que compõe o primeiro volume da 

coleção, o Guia do PNLD  (2016) sugere ao professor que promova a ampliação do 

repertório de gêneros em diferentes esferas de circulação. O Guia do PNLD  (2016, 

p. 130) destaca a importância de o professor promover atividades de leitura “que 

estimulem a fruição e apreciação estética dos textos literários, uma vez que a 

coleção investe pouco na formação do leitor literário.”  É importante mencionar que o 

nosso corpus de análise se deteve apenas no primeiro volume da coleção.  

 Ao tratar do Manual do Professor, o Guia do PNLD (2016) reconhece no 

decorrer das atividades as indicações de possíveis respostas acrescidas de 

comentários com sugestões em algumas situações. O Guia do PNLD  (2016, p. 127) 

também afirma que o encarte do Manual “é constituído pelas seguintes partes: 

“Orientações Gerais”, “A coleção”, “Orientações Específicas para cada ano da 

coleção”, “Bibliografia Consultada e Recomendada”. Desse modo, podemos 

mencionar que as orientações presentes no Manual não são específicas para cada 

atividade, mas para cada ano de escolaridade.   

5.3.1 ATIVIDADES PARA LEITURA COM TEXTOS LITERÁRIOS: o livro do 1º ano 

do ensino fundamental da “Coleção Projeto Coopera – letramento e alfabetização” 

 

A atividade abaixo se encontra no primeiro volume desta coleção intitulada 

como “Projeto Coopera”, solicitando ao aluno que escute atenciosamente a 

quadrinha que o professor irá ler, razão pela qual a consideramos pertinente à 

categoria de apreciação estética. 
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Fig. 28 - Página 12 do livro do 1º ano do EF “Coleção Projeto Coopera”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A editora (2014) 

 

O Manual do Professor  (2016) orienta que o texto seja lido algumas vezes com 

a finalidade de possibilitar que os alunos percebam o ritmo e a sonoridade da 

quadrinha. A quadrinha é um gênero literário oriundo da tradição oral que se 

caracteriza pela exploração da sonoridade. Desse modo, a apreciação estética de 

uma quadrinha não pode desconsiderar esse aspecto. Outra orientação destinada 

ao aluno é que o mesmo tente acompanhar a leitura. As estratégias de leitura 

presentes nesta atividade podem ser observadas através das seguintes orientações 

destinadas ao professor:  

Conversar com os alunos sobre quadrinhas para verificar quais conhecimentos 

prévios eles têm sobre esse gênero. Perguntar-lhes, por exemplo: Para que 

servem?  (Iniciar ou acompanhar brincadeiras, selecionar competidores, ajudar 

a aprender letras, palavras e números, desafiar os outros). Comentar com os 

alunos que quadras ou trovas são pequenos poemas, compostos de quatro 

versos  (cada uma das linhas do poema) geralmente rimados, que passam de 

geração para geração, ou seja, dos mais velhos para os mais novos. Exploram 

temas como o amor, a infância, o humor, entre outros.  (Manual do Professor. 

Coleção Projeto Coopera 1º ano, 2014, p. 12).  

 

Além disso, o mesmo manual descreve como objetivo da seção “Conhecendo o 

texto” encaminhar a análise do texto a partir de inferências e deduções necessárias 
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à sua compreensão. As orientações do Manual são pertinentes à etapa de pré-

leitura na metodologia de leitura por andaimagem, conforme estudos de Graves e 

Graves  (1995). As perguntas dirigidas aos alunos ativam seus conhecimentos 

prévios sobre o gênero, gerando oportunidades para a mediação docente no 

processo de compreensão leitora dos alunos. Nesse momento o professor poderá 

discorrer sobre as características do gênero quadra ou trova, oportunizando 

elementos contextuais para que o aluno se situe diante do texto a ser lido.  

 

Fig. 29 - Página 12 do livro do 1º ano do EF “Coleção Projeto Coopera”  

 

 

 

 

 

      Fonte: A editora (2014) 

A atividade 03 solicita ao aluno que converse com seus colegas e com o 

professor sobre a quadrinha a partir de quatro perguntas norteadoras. Em nossa 

análise podemos reconhecer a categoria de compreensão textual nas duas primeiras 

perguntas. A primeira trata sobre a possibilidade de se escrever um nome no 

coração de uma pessoa. Para tanto, o Manual do Professor discorre sobre a 

necessidade dos alunos inferirem que o sentido desta sentença é figurado, 

significando atribuir afeição e apreço por alguém de quem se gosta. É relevante 

destacar que essa pergunta enriquece a experiência de fruição estética do texto 

literário, ao evidenciar a linguagem poética que constitui o texto. A construção do 

sentido pelo leitor pressupõe o seu domínio de recursos da linguagem poética como, 

por exemplo, a metáfora.  

Os estudos da Estética da Recepção destacam a importância da participação 

do leitor na construção de sentido do texto. Iser (1999, p. 9) afirma que se o sentido 

do texto é constituído pelo leitor “em consequência, ele próprio não pode ser o 

resultado.” Desse modo, o sentido do texto não está pronto, mas é elaborado pelo 

leitor através da experiência de leitura. Corroborando com essa concepção, Eco 

(1994) ressalta a demanda de significação direcionada ao leitor pelo texto.  
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 A segunda pergunta da atividade “Que outra palavra pode ser usada no lugar 

de belo?” explora o sentido da palavra destacada solicitando ao aluno a atribuição 

de um sinônimo para a mesma. Essas duas primeiras perguntas propõe a 

elaboração do sentido do texto pelo aluno. Sobre a contribuição do texto, Iser (1999) 

menciona que os seus signos linguísticos e estruturas têm a função de estimular 

atos de significação pertinentes à criatividade da recepção.    

 Podemos observar que os outros dois enunciados da atividade “Quais 

palavras do texto têm o som final parecido?” e “Falem outras palavras que terminam 

com o mesmo som” encaminham o aluno a atentar para as semelhanças sonoras 

existentes nas terminações de palavras, o que nos permitiu classificá-las na 

categoria de identificação de sonoridades. 

A figura abaixo apresenta a proposta de leitura de um trava-língua feita pelo 

professor. Esse momento de escuta foi atribuído à categoria de apreciação estética.  

   Fig. 30 - Página 62 do livro do 1º ano do EF Coleção “Projeto Coopera” 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A editora (2014) 

O Manual do Professor orienta a leitura em voz alta com a finalidade de os 

alunos perceberem a entonação, a sonoridade e a musicalidade do texto. A literatura 

de tradição oral apresenta elementos folclóricos que são transmitidos através das 

gerações e constituem o legado cultural de um povo. Colomer (2003) reconhece 

como gêneros literários aqueles pertinentes aos modelos da literatura de tradição 

oral e Manila  (2006) destaca a importância dos mesmos serem convertidos em 

objetos de conhecimento. A inclusão de gêneros literários da tradição oral no livro 
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didático favorece a preservação desse patrimônio cultural no contexto escolar, além 

de possibilitar a ampliação da apreciação estética dos jogos sonoros observados 

nos mesmos. 

A seguir os alunos são desafiados a ler em voz alta o trava-língua várias 

vezes. Em suas Orientações Didáticas, o Manual do Professor (2014, p. 275) aponta 

que a “repetição de palavras, expressões ou partes de versos em uma mesma 

posição ou não é um modo de explorar o ritmo e a sonoridade, produzindo efeitos de 

sentido interessantes.” Dessa forma, o aluno se apropria do gênero trava-língua, 

cuja peculiaridade é o desafio presente em sua oralidade.  

 

     Fig. 31 – Página 63 do livro didático do 1º ano do EF “Coleção Projeto Coopera” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fonte: A editora (2014) 

A atividade 4, da categoria compreensão textual, apresenta uma ilustração, 

solicitando ao aluno que a observe e a relacione com a sentença que a descreve. É 

importante reconhecer que a proposta de leitura de imagens é requisitada para 

atribuir sentidos ao texto. Podemos considerar que 

a ilustração contribui para o desenvolvimento de alguns aspectos do leitor, 

como, por exemplo, a imobilidade da ilustração favorece à capacidade de 

observação e análise. O ritmo da narrativa verbal exige que o leitor atue 

continuamente para acompanhar uma história. A ilustração, ao contrário, pode 

ser retomada a qualquer momento, pode ser analisada em detalhes e cada 

retomada pode revelar atmosfera, pontos de vista não vislumbrados numa 

primeira contemplação. Assim sendo, a ilustração oferece ao leitor uma rica 

experiência de cor, forma, perspectivas e significados.  (AMARILHA, 1997, p. 

41) 
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 Desse modo, a importância da leitura do texto imagético na apreensão de 

sentidos pelo leitor requer uma atenção específica sobre a sua qualidade na página 

do livro didático. Observamos que a ilustração presente nesta atividade pode gerar 

uma ambiguidade na sua interpretação. A imagem apresenta um sapo dentro de um 

saco, porém dentre as alternativas de escolha, existem duas que poderiam ser 

atribuídas como corretas. Uma delas afirma que o sapo está preso no saco, 

enquanto a outra afirma que o sapo está com o papo preso. Através da leitura 

imagética essa diferenciação não está tão evidente, gerando uma possibilidade de 

confusão na interpretação.  

Podemos observar na figura abaixo a orientação da atividade a seguir convida 

o aluno a acompanhar a leitura a da fábula de Esopo, intitulada “A raposa e a 

cegonha” (Página completa no apêndice), que o professor irá realizar, evidenciando 

a categoria de apreciação estética do texto literário.   

Fig. 32 - Página 137 do livro didático do 1º ano da “Coleção Projeto Coopera” 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Fonte: A editora (2014) 

 

 

O Manual do Professor da Coleção Projeto Coopera (2016) apresenta 

algumas breves considerações sobre Esopo e a autoria de outras fábulas que a ele 

são atribuídas. Além disso, o professor também é recomendado a ler muitas fábulas 

para os alunos para que os alunos observem os componentes da estrutura, 

analisem os usos da linguagem e os efeitos de sentido provocados por esse gênero. 

O Manual do Professor da Coleção Projeto Coopera (2016, p. 283) sugere ainda a 
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possibilidade da leitura da fábula “A raposa e a cegonha” ser realizada também de 

forma compartilhada.  

Classificamos a atividade da figura abaixo na categoria de compreensão 

textual. O enunciado requer que o aluno estabeleça as devidas associações 

propostas pelo recurso da ilustração 

  
Fig. 33 - Página 138 do livro didático do 1º ano da “Coleção Projeto Coopera” 

         

Fonte: A editora (2014) 

 
Desse modo, para que o aluno responda adequadamente a orientação de 

ligar o objeto ao animal (personagem) que o utilizou para servir a sopa é 

indispensável ter alcançado a compreensão de aspectos da narrativa da fábula.  O 

enunciado apresenta uma pergunta implícita sobre qual seria o objeto em que cada 

animal serviu a sopa na fábula. Dentre as categorias de perguntas propostas por 

Vincentelli (2003) podemos observar a de estimulação da observação e 

interpretação do observado. A autora considera que esses tipos de perguntas 

apresentam um fato que pode ser descrito de forma gráfica ou textual, requerendo 

repostas de uma observação, cuja abrangência inclui percepção sensorial, 

conhecimentos e experiências prévias  

A figura abaixo se refere à atividade 5, na qual podemos observar a presença 

da categoria de compreensão textual. A orientação geral solicita o aluno a assinalar 

com um x a resposta correta. Podemos observar que o primeiro enunciado propõe 

avaliar a compreensão do significado da expressão “pregar uma peça” presente no 

texto. A segunda pergunta pretende perceber se o aluno compreendeu o que a 

raposa fez para provocar a cegonha, enquanto que a terceira pergunta trata sobre o 

motivo da cegonha não ter conseguido provar a sopa. Essas perguntas procuram 
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desenvolver a estratégia leitora de dedução de informações implícitas no texto, 

podendo ser caracterizadas na tipologia de Solé (1998) como perguntas para pensar 

e buscar. 

Fig. 34 - Página 138 do livro didático do 1º ano do EF da “Coleção Projeto Coopera” 
 
 
 

        
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: A editora (2014) 

 

Podemos observar que a proposta da atividade 8 considera a interação dos 

alunos na elaboração de respostas às perguntas, cujo objetivo se referem à 

categoria de compreensão textual. 

  Fig. 35 - Página 139 do livro do 1º ano do EF da “Coleção Projeto Coopera” 

 

 

 

                

 

     

Fonte: A editora (2014) 
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Os enunciados dessa atividade se referem ao que Solé  (1998) denominou 

como sendo perguntas para pensar e buscar, nas quais as respostas podem ser 

deduzidas a partir da leitura, mas requerem que o leitor relacione diferentes 

elementos textuais e realize uma inferência. As perguntas não apresentam 

respostas literais e diretas no texto, não estão prontas, mas exigem certa dedução 

do leitor. Na metodologia da leitura por andaimes, Graves e Graves (1995) considera 

a discussão como uma atividade a ser contemplada em momentos de pós-leitura em 

pequenos grupos, favorecendo a compreensão do texto. Essa atividade possibilita o 

diálogo com outro colega, favorecendo o enriquecimento da recepção estética do 

texto literário. 

A atividade 11 apresentada na figura abaixo se refere à categoria de 

compreensão textual. A pergunta “O que você aprendeu com esse ensinamento?” 

aborda a compreensão do aluno sobre a moral da fábula. 

     Fig. 36 - Página 139 do livro do 1º ano do EF da “Coleção Projeto Coopera” 
 

     

 

       

 

 

 

           Fonte: A editora (2014) 

Solé (1998) considerou esse tipo de pergunta como sendo de elaboração 

pessoal, que utiliza o texto como referencia, mas sua resposta não pode ser 

deduzida do mesmo, pois abrange outros aspectos mais subjetivos tais como o 

conhecimento e a opinião do leitor. O Manual do Professor da Coleção Projeto 

Coopera (2016, p. 139) atribui a essa pergunta uma resposta pessoal, mas 

evidencia a expectativa de que “o aluno tenha refletido sobre o fato de que devemos 

tratar bem as pessoas, porque é assim que gostamos de ser tratados.” Observamos 

nesta atividade um aspecto contraditório entre a pergunta formulada, aberta e de 

cunho pessoal, e as expectativas de resposta do Manual do Professor quanto a uma 

conclusão uniforme.   
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O uso do termo “ensinamento” na atividade é preocupante. Esse enfoque 

pedagógico e instrucional remete às origens da literatura infantil que para Amarilha  

(1997, p. 48) “serviu mais ao adulto e à aculturação da criança a novos padrões de 

comportamento, higiene e virtudes.” Apesar do gênero literário fábula apresentar 

uma moral, a abordagem da literatura na sala de aula não deveria ter uma ênfase 

moralizante.  

As propostas de atividades analisadas nesta etapa da pesquisa contemplaram 

os momentos de pós-leitura e leitura previstos na metodologia da leitura por 

andaimes. As atividades relativas à etapa de pós-leitura apresentaram a 

predominância da categoria de compreensão textual. Nessas atividades, 

observamos a recorrência das estratégias de leitura referentes a habilidade de 

localizar informações explícitas no texto, bem como da dedução e inferência de 

informações implícitas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho dissertativo considerou a temática da formação do leitor no 

contexto escolar, abordando, como objeto de estudo, a escolarização do texto 

literário no livro didático de língua portuguesa. Para isso, utilizamos coleções 

aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2016) para o 1º ano do 

Ensino Fundamental. A escolha, por esse ano de escolaridade, deveu-se à 

peculiaridade desta etapa inicial da alfabetização e os desafios inerentes ao 

processo de escolarização da leitura literária.  

Relembramos que os objetivos específicos deste estudo foram os seguintes: 

a) identificar a incidência de textos literários nas seções do sumário direcionadas à 

leitura; b) identificar os gêneros e autores mais contemplados; c) descrever os 

objetivos e as estratégias de leitura que fundamentam as atividades com textos 

literários e que visam a formação do leitor. Assim, decidimos analisar as coleções 

didáticas aprovadas pelo PNLD (2016) devido à sua atualidade, uma vez que serão 

utilizadas pelas crianças de todo o país no triênio de 2016/2017/2018.  

A natureza qualitativa dessa pesquisa, do tipo descritiva, foi fundamentada 

no método da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) para o tratamento de dados 

quantitativos e qualitativos. Nas primeiras etapas deste método (pré-análise; 

exploração do material; tratamento dos resultados prévios; codificação e 

categorização), analisamos 14 (catorze) livros didáticos direcionados ao 1º ano do 

Ensino Fundamental aos quais tivemos acesso dentre as (21) vinte e uma coleções 

aprovadas pelo PNLD (2016). Identificamos os textos literários, gêneros e autores 

mais contemplados, a partir da abordagem da seção de leitura indicada no sumário 

de cada livro. Diante da necessidade de distinguir um texto literário de outro não 

literário, recorremos às reflexões teóricas de Compagnon (2003) e Culler (1999) 

sobre as concepções de literatura. Em nossas considerações sobre a literatura de 

tradição oral, referenciamos os estudos de Colomer (2003), Cascudo (1984) e 

Manila (2006), os quais nos subsidiaram nas reflexões sobre a importância dos 

gêneros da literatura oral serem considerados como objetos de conhecimento e sua 

relevância na formação do leitor. Desse modo, o procedimento de classificação dos 

gêneros e tipologias apresentadas, nas coleções analisadas, considerou a presença 

da literatura oral, e sua proeminência na literatura infantil. 
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 A partir dessa classificação, produzimos gráficos referentes à porcentagem 

da tipologia textual apresentada nas (14) catorze coleções analisadas, tendo em 

vista identificar (3) três coleções que apresentam maior quantidade de textos 

literários, de modo a verticalizar a descrição das atividades de leitura propostas para 

o texto literário no livro didático. As coleções encontradas nesta análise e as 

respectivas porcentagens da quantidade do texto literário são as seguintes: 

“Aprender e Criar” (73,68%); “Projeto Buriti” (94,44%) e “Projeto Coopera” (88,89%). 

Diante disso, foram produzidos os gráficos pertinentes à porcentagem de gêneros 

literários presentes nestas coleções consideradas como corpus. Podemos constatar 

que nas coleções “Projeto Buriti” (35,29%) e “Aprender e Criar” (15,38%) o gênero 

conto apresenta uma quantidade significativa dentre os demais gêneros enunciados 

nessas coleções. Quanto à coleção “Projeto Coopera,” existe uma presença 

significativa dos gêneros da tradição oral, como ocorreu  com o gênero cantiga 

(18,75%). Os dados nos levam a concluir sobre a presença significativa de gêneros 

literários da tradição oral nessas três coleções analisadas.  

O gráfico, referente aos autores mais contemplados no livro da Coleção 

“Aprender e Criar”, evidenciou a recorrência de Ana Maria Machado na autoria dos 

gêneros literários apresentados. Quanto ao livro “Projeto Buriti”, foi verificada a 

predominância de gêneros literários da tradição popular, encontrando-se após, a 

recorrência das autoras Ruth Rocha e Rosane Pamplona. No livro “Projeto 

Coopera”, o maior índice encontrado foi o de gêneros da tradição popular, situando-

se em seguida autores como Esopo, Suzana Facchini Granato e Luiz Caldeira Brant. 

As coleções, que foram definidas como corpus, contemplam e privilegiam autores 

nacionais em suas propostas de leitura de gêneros literários. Podemos observar 

nesses volumes analisados uma incidência significativa de gêneros literários da 

tradição oral, dentre os quais estão as parlendas, advinhas, cantigas e trava-línguas.  

Uma das constatações  dessa pesquisa é a incidência de gêneros e autores 

não mencionados no volume analisado da “Coleção Aprender e Criar – Letramento e 

Alfabetização”, o que constatamos como aspecto de uma inadequada escolarização 

do texto literário, uma vez que, não existe texto que não tenha autor e que não se 

expresse mediante um determinado gênero do discurso. As práticas escolares de 

formação do leitor precisam possibilitar uma compreensão adequada da linguagem e 

seus usos, bem como do zelo aos direitos autorais.  
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As coleções analisadas, nessa etapa do trabalho, referem-se ao ciclo de 

letramento e alfabetização, sendo intituladas, respectivamente, como: “Aprender e 

Criar” Letramento e Alfabetização; “Projeto Buriti” Letramento e Alfabetização e 

“Projeto Coopera” Letramento e Alfabetização. Realizamos um recorte do corpus de 

análise para delimitação das atividades propostas constantes nos livros tendo em 

vista a amplitude do material disponível para a pesquisa e sua plena execução.   

 Nessa última etapa da pesquisa, consideramos as orientações das 

atividades para os alunos e os encaminhamentos didáticos previstos para o docente, 

ambos presentes no Manual do Professor. Em nossa análise, consideramos os 

objetivos de ensino e aprendizagem presentes nas orientações do Manual do 

Professor. Além disso, ponderamos sobre as contribuições das resenhas dessas 

coleções que integram o Guia Nacional do Livro Didático (2016).  

Em nossa fundamentação metodológica, apropriamo-nos da análise de 

conteúdo postulada por Bardin (2011). Com base nessa autora, utilizamos o 

procedimento da descrição analítica abrangendo procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O procedimento de 

categorização por “acervo”, postulado pela respectiva autora, possibilitou-nos 

estabelecer analogias entre as orientações de atividades presentes nas propostas 

de leitura de textos literários.  

A observação dos objetivos didáticos conduziu a elaboração das  13 (treze) 

categorias de análise: aquisição do sistema de escrita alfabética; aquisição da 

leitura; apreciação estética; compreensão textual; apropriação do gênero; 

identificação de sonoridades; elaboração de hipóteses; verificação de hipóteses; 

sondagem de repertório; formação de repertório; sondagem de conhecimentos 

prévios; expressões gráficas e conhecimentos gramaticais.  

Observamos a predominância de atividades de pós-leitura, cujas orientações 

evidenciam a categoria de compreensão textual. Nessa categoria constatamos uma 

presença significativa de atividades que favorecem a aprendizagem das habilidades 

de localizar informações explícitas e implícitas no texto. Assim sendo, analisamos 

propostas de atividades que consideram a aprendizagem da inferência ou dedução 

de informações que estão implícitas na leitura do texto literário. Reconhecemos a 

presença de atividades nas quais o texto literário estava sendo utilizado como um 

pretexto para a identificação de sonoridades. Embora a sonoridade seja parte da 

estrutura de textos literários, a mera identificação de rimas não enriquece a 



 136 

experiência estética do leitor, uma vez que essa atividade poderia ser realizada 

utilizando-se de textos não literários.  

 As atividades analisadas das coleções “Projeto Coopera” e “Projeto Buriti” 

contemplaram as etapas de leitura e pós-leitura. Reconhecemos a escassez de 

atividades que possibilitem a fruição da leitura do texto literário através da 

exploração de alguns aspectos da linguagem poética de modo a contribuir com mais 

eficácia para que os alunos vivenciem as possiblidades e benefícios da experiência 

diferenciada da leitura de literatura.  

Os resultados dessa pesquisa revelam avanços referentes à etapa da 

metodologia da andaimagem denominada como pós-leitura, na qual podemos 

verificar propostas de perguntas que desenvolvem estratégias de inferência e 

dedução de informações implícitas no texto. Além disso, as perguntas de elaboração 

pessoal prestigiam a recepção do texto literário, pois por meio delas o leitor 

evidencia a sua experiência de vida, as suas opiniões. Entretanto, verificamos a 

necessidade do Manual do Professor oferecer orientação teórico-metodológica 

consistente para o trabalho com a leitura literária em sala de aula. Alguns recursos 

da linguagem literária, como por exemplo, a metáfora, ainda são pouco explorados 

em atividades de pós-leitura. Ainda observamos atividades nas quais o texto literário 

é utilizado como pré-texto para a identificação de sonoridades. O aspecto semântico 

e lúdico do jogo sonoro necessita ser prestigiado na elaboração de atividades para 

os textos literários. Esta pesquisa utiliza como corpus os livros didáticos em uso nas 

escolas públicas para o triênio 2016/2017/2018. Em virtude disso, consideramos que 

as análises realizadas contribuem para as discussões e avaliações que se fizerem 

oportunas do processo de escolarização do texto literário nos livros didáticos 

avaliados e aprovados pelo Guia Nacional do Livro Didático (2016). 
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Quadro 8 -  Catalogação da Coleção Ápis – Letramento e Alfabetização - Editora: Ática -  1º 

ano - Autoras: Ana Trinconi / Terezinha Bertin / Vera Marchezi 

(Continua) 

 
Ord Título Autor Fonte Gênero Tipologia 

textual 
Indicação Pág Obs 

1 Capa 

de livro: 

Amigos 

do Peito 

Cláudio 

Thebas 

 

Cláudio Thebas. 

Amigos do Peito. 

Belo Horizonte, 

1996. 

Capa 

de 

Livro 

Texto 

publicitário 
Sumário  37  

2 Capa 

de livro: 

Oto e o 

controle 

remoto 

Cláudio 

Martins 
Cláudio Martins. Oto 

e o controle remoto. 

São Paulo: Ática, 

1999. 

Capa 

de 

Livro 

Texto 

publicitário 
Sumário  45  

3 Capa 

de livro: 

Elmer, o 

elefante 

xadrez 

David 

Mckee 
David Mckee. Elmer, 

o Elefante Xadrez. 

São Paulo: Martins 

Fontes, 2009.  

Capa 

de 

Livro 

Texto 

Publicitário 
Sumário  51  

4 Capa 

de livro: 

Isso 

não é 

brinque

do! 

Ilan 

Brenman 
Ilan Brenman. Isso 

não é brinquedo! São 

Paulo: Scipione, 

2007. 

Capa 

de 

Livro 

Texto 

Publicitário 
Sumário  59  

5 Capa 

de livro:  

Dr. 

Urubu e 

outras 

fábulas. 

Ferreira 

Gullar 
Ferreira Gullar. Dr. 

Urubu e outras 

Fábulas. Rio de 

Janeiro: José 

Olympio, 2005. 

Capa 

de 

Livro 

Texto 

Publicitário 
Sumário  67  

6 Bidu Maurício 

de Sousa 
Mauricio de Sousa. 

Almanacão de 

Férias. São Paulo: 

Globo, n. 12-A, p. 

178. 

História 

em 

Quadri

nhos 

Texto 

humorístic

o 

Sumário  81  

9 A meni-

na que 

não a-

credita-

va em 

dinos-

sauros! 

Maurício 

de Sousa 
Maurício de Sousa. 

Almanaque Piteco e 

Horácio. São Paulo: 

Mauricio de Sousa 

Editora, Mar.2013. p. 

44-46. 

História 

em 

Quadri

nhos 

História em 

Quadrinho

s 

Sumário  89  

10 Dedoche Editora Editora Texto 

instruci

onal  

Texto 

instrucional 
Sumário 103  

 

11 
Tangram Editora Editora Texto 

instruci

onal 

Texto 

instrucional 
Sumário 111  

Fonte: a autora (2016) 
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Quadro 8 -  Catalogação da Coleção Ápis – Letramento e Alfabetização  - Editora: Ática -  1º 

ano - Autoras: Ana Trinconi / Terezinha Bertin / Vera Marchezi 

(Continua) 

 

12 Fotos de 

Futebol 
Eurocop

a  /Copa 

Li-

bertado-

res da 

América/  

Copa do 

Mundo 

Fotografias dos 

eventos:  

Eurocopa (2012)  

Copa Libertadores da 

América (2013) Copa 

do Mundo(2010) 

Texto não 

verbal 
Outros Sumário 121  

13 Pinturas 

de Van 

Gogh 

Van 

Gogh 
Noite Estrelada, 1889. 

Pôr do sol: campo de 

trigo, 1888. 

Autorretrato, 1886-

1887. Vaso com 

Girassóis, 1889. 

Texto não 

verbal 
Texto de 

imagem 
Sumário 129  

14 O cara-col Mary e 

Eliardo 

França 

Mary e Eliardo Fran-ça. 

O caracol. São Paulo: 

Ática, 2008. 

História 

em 

versos 

Texto 

literário 
Sumário 137  

15 A galinha 

do 

vizinho 

Cultura 

popular 
Cultura popular Parlen-da Texto 

literário  
Sumário 147  

16 Chatice José 

Paulo 

Paes 

José Paulo Paes. Olha 

o bicho. São Paulo: 

Ática, 2012. 

Poema Texto 

literário 
Sumário 157  

17 O burro 

na pele 

do leão 

Esopo Esopo. O burro na pele 

do leão. Adaptado pelas 

autoras. 

Leitura: 

fábula 
Texto 

literário 
Sumário 167  

18 Bilhete de 

aviso 
Editora Editora Bilhete Texto 

epistolar 
Sumário 177  

19 Convite 

de ani-

versário 

Editora Editora Convite Texto 

instrucional 
Sumário 189  

20 Hip, Hip, 

Hurra! 
Folha de 

S. Paulo 
Folha de S. Paulo. São 

Paulo, 15 mar. 2008. 

Folhinha, p. 1. 

Man-chete Texto 

jornalístico 
Sumário 199  

21 Vacina-

ção con-

tra a rai-va 

em cães e 

gatos. 

Quem a-

ma cuida! 

Prefeitu-

ra do Rio 

de 

Janeiro 

Cartaz da campanha de 

vacinação contra a 

raiva em cães e gatos. 

Prefeitura do Rio de 

Janeiro, 2013.  

Cartaz Texto 

publicitário 
Sumário 207  

Fonte: a autora (2016) 
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ano - Autoras: Ana Trinconi / Terezinha Bertin / Vera Marchezi 

(Conclusão) 
22 O rabo 

do gato. 
Mary e 

Eliardo 

França 

Mary e Eliardo França. 

Almanaque N.3: o rabo 

do gato. São 

Paulo:Ática. 1989. 

Gênero 

mencio-

nado: 

História 

Texto 

literário  
Sumário 217  

23 Índio Ruth 

Rocha 
Ruth Rocha. 

Palavras, muitas 

palavras...14. ed. São 

Paulo: Quinteto 

Editorial, [S. D.].  

Poema Texto 

literário 
Sumário 227  

24 Boa 

noite 
Sidônio 

Muralha 
Sidônio Muralha. A 

televisão da 

bicharada. São 

Paulo: Global, 2003. 

P.16 

Poema Texto 

literário 
Sumário 235  

25 Advinha

s com 

“o que é 

o que 

é?” 

Autoras 

do LDP  

Disponí-

vel em: 

http://ww

w.qdivert

ido.com.

br/chara

das.php 

Acesso 

em: 12 

Maio 

2014. 

Autoras do LDP  

Disponível em: 

http://www.qdivertido.

com.br/charadas.php 

Acesso em: 12 Maio 

2014. 

 

Adivinha Texto 

literário 
Sumário 243  

26 Ninguém 

é igual a 

ninguém  

 

Regina 

Otero e 

Regina 

Rennó 

Regina Otero e 

Regina Rennó. 

Ninguém é igual a 

ninguém. São Paulo: 

Editora do Brasil, 

2008.  

História Texto 

literário 
Sumário 251  

27 Lista de 

jogador

es de 

futebol 

Editora Ilustração Digital / 

Arquivo da Editora 
Lista Texto 

instrucional 
Sumário 255  

28 Dia do 

Índio 
Folha de 

S. Paulo 
Dia do Índio. Folha de 

S. Paulo. São Paulo, 

19 Abr. 2008. 

Folhinha. 

Report

agem 
Texto 

jornalístico 
Sumário 259  

Fonte: a autora (2016) 

http://www.qdivertido.com.br/charadas.php
http://www.qdivertido.com.br/charadas.php
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Quadro 9. Catalogação da Coleção Aprender e criar – Letramento e Alfabetização  - Editora: 

Escala Educacional  1º ano - Autoras: Albanize Arêdes, Angélica Carvalho, Eliete Bevilacqua 

e   Miriam Grilo 

(Continua) 
 

Ord Título Autor Fonte Gênero 
Tipologia 

textual 
Indicação Pág. Obs 

01 Escon-

de-

Escon

de  

Eva 

Furnari 
Eva Furnari. 

Esconde-Esconde. 

São Paulo: Ática, 

1996. 

 

Não  no-

meado.  
Texto 

humorís-

tico 

Sumário 12-13  

02 Branca 

de 

neve 

Irmãos 

Grimm 
Irmãos Grimm. 

Contos de Grimm. 

Maria Heloisa 

Penteado (trad.). 

vol. 2. São Paulo: 

Ática, 1998. 

Não  no-

meado. 
Texto 

literário 
Sumário 20 

(su-

má-

rio)  e  

pp. 

260-

272 

Sem ati-

vidade de 

es-crita 

rela-

cionada a 

leitura. 

03 A Tur-

ma em 

pão na 

casa 

do 

João 

Maurício 

de Sousa 
Maurício de Sousa. 

Almanaque – 

Historinhas de três 

páginas. São Paulo: 

Panini, nº 1, 2008. 

História 

em qua-

drinhos 

Texto 

humorís-

tico 

Sumário 33-36  

04 O 

sapa-

teiro e 

os 

anões 

Irmãos 

Grimm 
Irmãos Grimm. 

Contos dos irmãos 

Grimm. Tradução 

Lya Wyler. Rio de 

Janeiro: Rocco, 

2005. 

Não é 

nomea-

do. 

Texto 

literário 
Sumário 49 

(su-

má-

rio) e 

pp. 

273-

275. 

Sem ati-

vidade de 

es-crita 

rela-

cionada a 

leitura. 

05 Na 

minha 

escola 

todo 

mundo 

é igual 

Rossana 

Ramos 
Rossana Ramos. 

Na minha escola 

todo mundo é igual. 

Ilustrações de 

Priscila Sanson. 

São Paulo: Cortez, 

2006.  

 

Não é 

nomea-

do. 

Não 

identificado 
Sumário 54  Trata-se 

da capa 

de um 

livro. 

06 Dona 

Fofoca 
Regina 

Rennó. 

Dona Fo-

foca. São 

Paulo: 

Editora 

do Brasil, 

2005. 

Regina Rennó 

 

História Texto 

Literário 
Sumário 67 

(su-

má-

rio)  e 

pp. 

276-

277. 

 Texto in-

completo. 

Sem ati-

vidade de 

escrita re-

lacionada 

a leitura. 

Fonte: a autora (2016) 

 



 148 

Quadro 9. Catalogação da Coleção Aprender e criar – Letramento e Alfabetização - Editora: 
Escala Educacional  1º ano - Autoras: Albanize Arêdes, Angélica Carvalho, Eliete Bevilacqua 
e   Miriam Grilo 
 

(Continua) 
 

07 Ficha 

do 

Bicho 

Não infor-

mado 
Dinossauros! 

Descubra os 

gigantes do mundo 

pré-histórico. Rio de 

Janeiro: Globo, 

Fascículo 28, 1993. 

Ficha 

técnica. 
Texto de 

informaçã

o 

científica 

Sumário. 

O gênero 

indicado 

na p. 81:  

ficha 

técnica. 

80  

08 Andro-

clo e o 

Leão 

Claudio 

Blanc 
Claudio Blanc. 

Histórias sopradas 

no tempo. Editora 

Escala Educacional, 

2008. 

Lenda Texto 

literário 
Sumário. 

O gênero 

é indicado 

na pagina 

93 como 

lenda. 

93 

(su-

má-

rio) e 

pp. 

278-

280. 

Sem ati-

vidade de 

escri-ta 

rela-

cionada a 

leitura. 

09 O Ele-

fante, 

o leão, 

a gira-

fa (tí-

tulo 

da’do 

ape-

nas no 

sumári

o) 

Meu 

primeiro 

Larousse 

Enciclopé

dia. São 

Paulo: 

Larousse 

do Brasil, 

2007.  

Meu primeiro 

Larousse 

Enciclopédia. São 

Paulo: Larousse do 

Brasil, 2007. 

O gêne-

ro  men- 

cionado 

apenas 

no ma-

nual do 

profes-

sor 

(orienta-

ções da 

p. 100) 

Texto de 

informaçã

o 

científica 

Sumário.  100-

101 
 

10 A 

girafa 

sem 

sono 

Liliana 

Iacocca  

Michele 

Iacocca 

(autoria 

citada na 

p. 120.)  

Liliana Iacocca. A 

girafa sem sono. 

São Paulo: Ática, 

1989. 

Não  no-

meado. 
Texto 

literário 
Sumário 120 

(su-

má-

rio) e  

pp. 

281-

282. 

 

11 Que 

barulh

eira 

There-

zinha 

Casa-

santa 

Therezinha 

Casasanta. Que 

barulheira! São 

Paulo: FTD, 1989. 

Nomea-

do pelo 

manual 

como 

história. 

Texto 

literário 
Sumário 127-

128 
 

12 O galo 

e o rei 
Heloisa 

Prieto 
(História do Folclore 

Francês) Heloisa 

Prieto. Lá vem 

História: contos do 

folclore mundial. 

São Paulo: 

Companhia das 

Letrinhas, 2006.  

Conto. O 

gênero é 

citado na 

página 

146. 

Texto 

literário 
Sumário 146 

(su-

má-

rio) e  

pp. 

283-

285. 

 

  Fonte: a autora (2016) 
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(Conclusão) 
 

13 Cha-

peu-

zinho 

Verme

-lho, 

Os três 

porqui

nhos 

Tradução 

de 

Eduardo 

Brandão 

Larousse  Contos 

de Fadas. Tradução 

de Eduardo 

Brandão. São 

Paulo: Larousse do 

Brasil, 2007. 

Conto.   

Refe-

rência 

ao gê-

nero na 

p. 180 

Texto 

literário 
Sumário 180-182 Texto 

incom-

pleto. 

14 Os três 

por-

qui-

nhos 

Reconta-

do por 

Ana 

Maria 

Machado 

Ana Maria 

Machado. Os três 

porquinhos. São 

Paulo: FTD, 1996. 

Gênero 

não 

men-

cionado, 

mas tra-

ta-se de  

conto.  

Texto 

literário 
Sumário 

 

185 (su-

má-rio) 

e pp. 

290-

296. 

 

15 A 

Barata 
Cancio-

neiro 

popular 

Cancioneiro popular Cantiga. Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral. 

Sumário 208  

16 Dona 

Bara-

tinha 

Recontad

o por Ana 

Maria 

Machado 

Ana Maria 

Machado. Dona 

Baratinha. São 

Paulo: FTD, 1996. 

História.  Texto 

literário 
Sumário 227 (su-

má-rio) 

e 297-

304. 

Texto 

incom-

pleto  

17 Natal 

de 

Mada-

lena 

Ruth 

Rocha 
Ruth Rocha. 

Almanaque da Ruth 

Rocha. São Paulo: 

Ática, 2005. 

Poema Texto 

literário 
Sumário 234-235 Texto 

incom-

pleto 

18 Com 

prazer 

e 

alegria 

Ana 

Maria 

Machado 

Ana Maria Machado 

e Claudius. Com 

prazer e alegria. Rio 

de Janeiro: 

Salamandra, 1988. 

História Texto 

literário 
Sumário 254 (su-

má-rio) 

e 305-

306 

Texto 

incom-

pleto.  

Fonte: a autora (2016) 
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(Continua) 

Ord Título Autor Fonte Gênero 
Tipologia 

Textual 
Indicação Pág  Obs 

01 Fotos 

de 

situa-

ções 

cotidia

-nas 

Paulo 

Fridman/ 

Sambaphoto/

Dorival 

Moreira/Sam

baphoto/LC 

Moreira 

/Futura 

Press/Daniel 

Cymbalista/ 

Pulsar 

Imagens 

/Fábio 

Colombini 

/Alvaro 

German 

Vilela/ 

Shutterstock/

Ostill/ 

Shutterstock 

Paulo Fridman/ 

Sambaphoto/ 

Dorival 

Moreira/Sambapho

to/LC 

Moreira/Futura 

Press/Daniel 

Cymbalista/ Pulsar 

Imagens/Fábio 

Colombini/Alvaro 

German Vilela/ 

Shutterstock/Ostill/ 

Shutterstock 

Fotogra-

fias 
Outros  

 

Sumário 12  

02 Meu 

nome 
Não identifi-

cado 
Não identificado Não 

men-

cionado 

Outros Sumário 21  

03 A 

escola 
José de 

Nicola 
José de Nicola. 

Entre ecos e 

outros trecos. São 

Paulo: Moderna, 

1991. 

Poema. 

O 

gênero é 

citado na 

p. 32. 

Texto 

literário 
Sumário 32  

04 Suriá, 

a 

garota 

do 

Circo 

Laerte Laerte. Suriá: a 

garota do circo. 

São Paulo: 

Jacaranda/Devir, 

2000. 

História 

em qua-

drinhos. 

Citado 

na p. 39. 

Texto 

humorístic

o 

Sumário 39  

05 Dona 

palavr

a 

Ronald 

Claver 
Ronald Claver. 

Dona Palavra. São 

Paulo: FTD, 2002. 

Men-

cionado.

como 

história.  

Texto 

literário 
Sumário 50-51  

06 Miú e 

Zuzu 
Eva Furnari Eva Furnari. 

Bruxinha Zuzu e 

gato Miú. São 

Paulo: Moderna, 

2010. P. 4-5. 

Men-

ciona-  

do como 

texto 

não 

verbal. 

Texto 

humorís-

tico 

Sumário 64   

Fonte: a autora (2016) 
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07 A formi-

ga e a 

pomba 

Esopo Fábula de Esopo 

recontada pela autora. 
Fábula, 

citado na 

p. 71.  

Texto 

literário 
Sumário 71-72  

08 Peteca 

de 

papel e 

plás-

tico 

Não 

informado  
Disponível em:< 

http://mapadobrincar.fol

ha.com.br/brincadeiras/

contruir/204-Peteca-de-

papel-e-plastico>. 

Acesso em: 5 dez. 

2013.    

 

Não 

men-

cionado, 

mas 

trata-se 

de 

instru-

ções de 

monta-

gem.  

Texto 

instrucio-

nal 

Sumário 82  

09 Môni-

ca – A 

turma 

em 

“Rou-

pa 

limpa” 

Maurício 

de Sousa 
Maurício de Sousa. 

Mônica – amigos da 

turma. São Paulo: 

Globo, 2006. (Coleção 

Um Tema Só). 

História 

em 

quadri-

nhos. O 

gênero é 

citado na 

p. 88. 

Texto 

humorís-

tico 

Sumário 88-91  

10 O leão 

e o rato 
Esopo Fábulas de Esopo. São 

Paulo: Escala 

Educacional, 2004. P. 

40-41. (Adaptação de 

Ivana Arruda Leite). 

Fábula. 

O 

gênero é 

citado na 

p. 102. 

Texto 

literário 
Sumário 102-

103 
 

11 Bilhete Não 

identificad

o. 

Não identificado. Bilhete Texto 

epistolar 
Sumário 114  

12 Capa 

de 

revista 

Revista 

Ciência 

Hoje das 

Crianças. 

Rio de 

Janeiro: 

SBPC, 

Ano 20, N. 

179, Maio 

2007. 

Revista Ciência Hoje 

das Crianças. Rio de 

Janeiro: SBPC, Ano 20, 

N. 179, Maio 2007. 

Capa de 

revista 
Texto 

publicitário 
Sumário 123  

13 Água 

não é 

lixeira, 

Folheto 

CESAMA. 

Prefeitura 

de Juiz de 

Fora, MG.  

CESAMA. Prefeitura de 

Juiz de Fora, MG. 
Folheto Texto de 

informa-

ção 

científica 

Sumário 135  

14 Report

a-gem 
O GLOBO, 

Mar. 2006. 

GLOBI-

NHO. 

Texto 

adaptado. 

O GLOBO, Mar. 2006. 

GLOBINHO. Texto 

adaptado. 

Reporta-

gem 
Texto 

jornalís-

tico 

Sumário 140-

141 
 

Fonte: a autora (2016) 

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/contruir/204-Peteca-de-papel-e-plastico
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/contruir/204-Peteca-de-papel-e-plastico
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/contruir/204-Peteca-de-papel-e-plastico
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/contruir/204-Peteca-de-papel-e-plastico
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15 O pla-

neta 

ficou 

oco, 

Mauro 

Gui-

ma-

rães 

Mauro 

Guimarã

es 

Mauro Guimarães. Papo 

pra boi não dormir: 

histórias ecológicas. Rio 

de Janeiro: ao livro 

técnico, 2008. P. 23-30. 

Menciona-

do como 

história   

Texto 

literário 
Sumário 146-

147 
 

16 O pa-

tinho 

feio 

Hans 

Chris-

tian An-

dersen 

Contos eternos. Belo 

Horizonte: Leitura, 2001. 

P. 113-121. 

Conto.  Texto 

literário 
Sumário 156-

157 
 

17 Cha-

peu-

zinho 

Ver-

melho 

Jacob e 

Wilhelm 

Grimm 

Contos Universais. 

Barueri: Girassol, 2007. 

P. 4-7. 

Conto Texto 

literário 
Sumário 157 Tex-

tos  

in-

com-

pletos 

18 Vai-

vém 

vai? 

Rosane 

Pamplo

na 

Rosane Pamplona. Era 

uma vez... três! São 

Paulo: Moderna, 2005. 

 História  Texto 

literário 
Sumário 161 . 

19 Um 

dia 

des-

ses...  

Ana 

Maria 

Machad

o 

Ana Maria Machado. Um 

dia desses... São Paulo: 

Ática, 2004. 

Conto. 

Citado na p. 

167 nas 

orientações 

do Manual 

do pro-

fessor. 

Texto 

literário 
Sumário 167-

168 
 O 

texto 

não 

está 

com-

pleto. 

20 O gato 

de 

botas 

Reconta

-do pela 

autora 

O gato de botas, versão 

da autora 
Poema. 

Gênero 

citado no e-

nuncia-do 

de ativida-

de da p. 

178. 

Texto 

literário 
Sumário 175  

21 A 

roupa 

nova 

do rei 

Hans 

Christi-

an  An-

dersen 

Pedro Bandeira. A hora 

do desconto: fábulas 

recontadas em versos e 

comentadas por Pedro 

Bandeira. São Paulo: 

Moderna, 2006.  

Conto. 

Citado na p. 

187 

Texto 

literário 
Sumário 187-

189 
. 

22 Bran-

ca de 

Neve 

e os 

sete 

anões 

Jacob e 

Wilhelm 

Grimm 

Jacob e Wilhelm Grimm. 

Branca de neve e os sete 

anões. Texto adaptado 

pela autora desta 

coleção. 

Não 

menciona-

do. Trata-se 

de  conto 

de fadas. 

Texto 

literário 
Sumário 198-

203 
 

Fonte: a autora (2016 
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(Conclusão) 

23 Teseu 

e Ari-

adne 

Thomas 

Bulfinch 
Thomas Bulfinch. O livro de 

outo da mitologia. Rio de 

Janeiro: EDIOURO, 2008. 

Texto adaptado por Ana 

Latgé para esta coleção. 

Lenda. Texto 

literário 
Sumário 204-

206 
 

24 O 

cons-

trutor 

de 

pontes 

Julião 

Goulart 
Julião Goulart. Contador de 

história. Florianópolis: 

UFSC, 2008. P. 89-91.  

História  Texto 

literário 
Sumário 207-

208 
 

25 Por que 

o ca-

chorro 

foi mo-

rar com 

o 

homem 

Rogério 

Andrade 

Barbosa 

Rogério Andrade Barbosa. 

Histórias africanas para 

contar e recontar. São 

Paulo: Ed. do Brasil, 2010. 

P. 25-28. 

História  Texto 

literário 
Sumário 209-

210 
 

26 O gato 

de 

botas 

Charles 

Perrault 
Maria Tatar. Contos de 

Fadas. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2013.p. 248-258 

Contos 

de fadas 
Texto 

literário 
Sumário 211-

217 
 

 

Fonte: a autora (2016) 

Quadro 11. Catalogação da Coleção Juntos Nessa Língua Portuguesa 

Letramento e Alfabetização - 1º ano – Autora: Daniela Passos – Editora Leya 

(Continua) 

 

Ord Título Autor Fonte Gênero 
Tipologia 

Textual 
Indicação Pág Obs 

01  

O Dragão 

e o ca-va-

leiro: do 

jeito que 

a prince-

sa contou 

 

Maurício 

Veneza 

 

˜O Dragão e o 

cavaleiro: do jeito que 

a princesa contou. De 

Maurício Veneza. 

Belo Horizonte: 

Editora COMPOR, 

2008. P. 2-11.  

 

História 

por 

ima-

gem 

(indica-

ção  do 

sum-

ário) 

 

Texto de 

imagem 

 

Sumário 

 

31 

 

02 Placas Renan 

Oliveira / 

José 

Vitor 

Elorza 

ASC 

Imagens 

Renan Oliveira / José 

Vitor Elorza ASC 

Imagens 

Placas Outros Sumário 32 No 

Sumá-

rio:   

“Lendo 

placas.” 

 

Fonte: a autora (2016) 
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03 Quem 

quiser 

saber 

meu 

nome 

Tradição 

popular  

Tradição popular Qua-

drinha 

popular 

Texto 

Literário. 

Literatura 

oral 

Sumário 36  

04 Que 

fera! 

Alexan-

dre 

Azevedo 

Que fera!, de 

Alexandre Azevedo. 

Coletânea de textos 

do autor. Disponível 

em arquivo digital. 

Poema Texto 

literário 

Sumário 44-

45 

 

05 Patinete Eva 

Furnari 

Bruxinha Zuzu, de 

Eva Furnari. São 

Paulo: Moderna, 

2010. P. 4-5. 

História 

por i-

magem 

(indica-

ção do 

sumá-

rio) 

Texto de 

imagem 

Sumário 52-

53 

 

06 Brinca-
deiras 

Povos 
Indíge-

nas 
Brasilei-
ros Mirim 
(Sumá-

rio) 

Brincadeiras. 
Disponível em: 

http://pibmirim.socioa
mbiental.org/como-
vivem/brincadeiras 
Acesso em: 7 jan. 

2014. 

Repor-
tagem 

Texto 
jornalístico 

Sumário 58-
59 

 

07 Telefo-
ne de 

fio 

Ricardo 
Dalai 

Telefone de fio, de 
Ricardo Dalai. 
Disponível em: 

www.ricardodalai.wor
dpress.com. Aceso 

em: 6 jan. 2014. 

Texto 
instru-
cional 

(Sumá-
rio e p. 

62) 

Texto 
instrucional 

Sumário 62-
63 

 

08 Ana Maria 
Elisa 
Alves 

De Bambolê e 
Patins, de Maria 
Elisa Alves. São 
Paulo: Geração 

Editorial, 2003, p. 10.  

Poema Texto 
literário 

Sumário 76 Este 
texto 

encontra
-se na 
seção 

indicada 
pelo 

sumário 
como 

“Lendo 
um 

poema.” 

09 Convite 
de ani-
versário 

Águeda 
Horn 

Águeda Horn  Convite Texto 
instrucional 

Sumário 82  

 

Fonte: a autora (2016) 

http://pibmirim.socioambiental.org/como-vivem/brincadeiras
http://pibmirim.socioambiental.org/como-vivem/brincadeiras
http://pibmirim.socioambiental.org/como-vivem/brincadeiras
http://www.ricardodalai.wordpress.com/
http://www.ricardodalai.wordpress.com/
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10 Lanche 

Saudá-

vel 

Plenari-

nho 

Lanche Saudável. 

Disponível em: 

www.plenarinho.gov.

br/saude/folder.2006-

08-

08.0121908273/dica

s-preciosas. Acesso 

em: 25 set. 2013. 

Report

agem 

Texto 

jornalístico 

Sumário 92  

11 Rótulos 

de 

emba-

lagens 

Ilustra-

ções: 

Paula 

Ferreira 

Ilustrações: Paula 

Ferreira 

Rótulos Texto 

publicitário 

Sumário 98  

12 Eu era 

assim 

Tradição 

popular 

Tradição popular Cantiga 

Popular 

Texto 

literário. 

Literatura 

Oral  

Sumário 110

-

111 

” 

13 A canoa 

virou 

Tradição 

popular 

Tradição popular Cantiga 

Popular 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 115   

14 O sapo Tradição 

popular 

Tradição popular Cantiga 

popular 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 121  

15 Os 

dentes 

do 

jacaré  

Sérgio 

Capparel

li 

Boi da cara preta, de 

Sérgio Capparelli. 

Porto Alegre: L&PM, 

1983. P. 16. 

Poema Texto 

literário. . 

Sumário 132

-

133 

 

16 Gato 

apeli-

dado de 

Garfield 

é obri-

gado a 

fazer 

regime 

Jornal 

Bem 

Paraná 

Gato apelidado de 

Garfield é obrigado a 

fazer regime. Jornal 

Bem Paraná, 

Curitiba, 11 set. 

2013. Mundo. 

Disponível em: 

www.bemparana.co

m.br/noticia/276538/

gato-apelidado-de-

garfield-e-obrigado-

a-fazer-regime. 

Acesso em: 23 set. 

2013. 

Notícia Texto 

jornalístico 

Sumário 142

-

143 

 

 

Fonte: a autora (2016) 

http://www.plenarinho.gov.br/saude/folder.2006-08-08.0121908273/dicas-preciosas
http://www.plenarinho.gov.br/saude/folder.2006-08-08.0121908273/dicas-preciosas
http://www.plenarinho.gov.br/saude/folder.2006-08-08.0121908273/dicas-preciosas
http://www.plenarinho.gov.br/saude/folder.2006-08-08.0121908273/dicas-preciosas
http://www.plenarinho.gov.br/saude/folder.2006-08-08.0121908273/dicas-preciosas
http://www.bemparana.com.br/noticia/276538/gato-apelidado-de-garfield-e-obrigado-a-fazer-regime
http://www.bemparana.com.br/noticia/276538/gato-apelidado-de-garfield-e-obrigado-a-fazer-regime
http://www.bemparana.com.br/noticia/276538/gato-apelidado-de-garfield-e-obrigado-a-fazer-regime
http://www.bemparana.com.br/noticia/276538/gato-apelidado-de-garfield-e-obrigado-a-fazer-regime
http://www.bemparana.com.br/noticia/276538/gato-apelidado-de-garfield-e-obrigado-a-fazer-regime
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Quadro 11. Catalogação da Coleção Juntos Nessa Língua Portuguesa 

Letramento e Alfabetização - 1º ano – Autora: Daniela Passos – Editora Leya 

(Conclusão) 

17 Os três 

por-

quinhos 

Marcia 

Paganini 

Os três porquinhos, 

de Marcia Paganini. 

Disponível em: 

http://ricardodalai.wo

rdpress.com/2013/11

/14/os-tres-

porquinhos/. Acesso 

em: 9 abr. 2014. 

Conto 

Maravil

hoso 

Texto 

literário 

Sumário 160

-

164 

 

18 Cascão Maurício 

de 

Sousa 

Cascão, de Maurício 

de Sousa. São 

Paulo: Globo, 1994. 

(Turma da Mônica). 

Capa 

de 

revista 

de 

história 

em 

quadri-

nhos 

Texto 

publicitário 

Sumário 167  

19 Orelhas 

de 

abano? 

Não, 

orelhas 

de ma-

riposa 

Marcos 

Morelli 

Orelhas de abano? 

Não, orelhas de 

mariposa, de Marcos 

Morelli. Disponível 

em: 

http://www.palavrinh

as.org/2014/04/orelh

as-de-abano-nao-

orelhas-de-

mariposa.html. 

Acesso em: 29 abr. 

2014. 

Rese-

nha 

Texto 

publicitário 

Sumário 182

-

183 

 

20 Diferen-

tes, 

somos 

todos! 

Guilherm

e 

Roberto 

Professor Guilherme 

Roberto. Apostila. 

Londrina, 2014. 

Texto 

de 

opinião 

Texto 

jornalístico 

Sumário 192

-

193 

 

Fonte: a autora (2016) 

 

Quadro 12. Catalogação da Coleção Ligados.com – Letramento e Alfabetização – 1º ano  

 Autoras: Angélica Prado / Cristina Hülle – Editora:Saraiva 

(Continua) 

Ord Título Autor Fonte Gênero 
Tipologia 

textual 
Indicação Pag. Obs 

01 Nomes e 

mais nomes 

(Sumá-rio) 

Sem título na 

p.  10,  

Domínio 

público 
Domínio 

público 
Quadri-

nha 

popular 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral. 

Sumário 10 Existe 

uma 

proposta 

de 

leitura.  
 

Fonte: a autora (2016) 

http://ricardodalai.wordpress.com/2013/11/14/os-tres-porquinhos/
http://ricardodalai.wordpress.com/2013/11/14/os-tres-porquinhos/
http://ricardodalai.wordpress.com/2013/11/14/os-tres-porquinhos/
http://ricardodalai.wordpress.com/2013/11/14/os-tres-porquinhos/
http://www.palavrinhas.org/2014/04/orelhas-de-abano-nao-orelhas-de-mariposa.html
http://www.palavrinhas.org/2014/04/orelhas-de-abano-nao-orelhas-de-mariposa.html
http://www.palavrinhas.org/2014/04/orelhas-de-abano-nao-orelhas-de-mariposa.html
http://www.palavrinhas.org/2014/04/orelhas-de-abano-nao-orelhas-de-mariposa.html
http://www.palavrinhas.org/2014/04/orelhas-de-abano-nao-orelhas-de-mariposa.html
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Quadro 12. Catalogação da Coleção Ligados.com – Letramento e Alfabetização – 1º ano  

 Autoras: Angélica Prado / Cristina Hülle – Editora:Saraiva 

(Continua) 

02 Como 

eu gosto 

de você! 

Domínio 

público 
Domínio público Qua-

drinha 

popular 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 16 Existe 

uma 

proposta 

de 

leitura. 

03 Registro 

de nas-

cimen-

to. 

Impor-

tância 

do nome 

e do so-

brenome 

Autoras 

do LDP? 
Editora Não 

mencio

nado, 

mas 

trata-se 

de 

texto 

inform

ativo. 

Texto de 

informação 

científica 

Sumário  28-

29 
 

04 Comuni-

dade 

(Sumári

o) 

Não 

mencio-

nado 

Disponível em: 

.www.arara.fr/bbindi

osnominacao.html 

Acesso em: Maio de 

2014. 

Não 

mencio

nado.  

Trata-

se de 

texto 

infor-

mativo.  

Texto de 

informação 

científica 

Sumário  30-

31 
 Título 

“Ritual 

de no-

mina-

ção” ( p. 

30).   

05 A brin-

cadeira 

vai co-

meçar.  

Domínio 

público 
Domínio público Parlen-

das 

Popula-

res 

Textos 

Literários. 

 Literatura 

Oral 

Sumário 34 Existe 

proposta 

de 

leitura.  

06 Papagai

o leva 

carta? 

Domínio 

público  
Domínio público Parlen-

da 

popular 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral. 

Sumário 40  Existe 

proposta 

de 

leitura. 

07 Varia-

ções re-

gionais 

das 

parlen-

das 

(Sumá-

rio) 

Domínio 

público 
 Disponível em: 

http://mapadobrincar

.folha.com.br/brincad

eiras/corda/228-

salada-saladinha-1. 

Acesso em: Maio de 

2014. Parlenda 

Popular. Disponível 

em:http://mapadobri

ncar.folha.com.br/bri

ncadeiras/corda/229

-salada-saladinha-2. 

Acesso em: Maio de 

2014. 

Parlen-

da 
Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 52  O Pri-

meiro 

texto 

está com 

o título 

“Salada 

Saladi-

nha 1” e 

o outro  

com 

“Salada, 

Saladi-

nha 2”.  

08 Minha 

agenda 

de tele-

fones 

Não 

mencio-

nado 

Não mencionado Agenda  

telefô-

nica 

Não 

mencio-

nado 

Sumário 56  

Fonte: a autora (2016) 

http://www.arara.fr/bbindiosnominacao.html
http://www.arara.fr/bbindiosnominacao.html
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/228-salada-saladinha-1
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/228-salada-saladinha-1
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/228-salada-saladinha-1
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/228-salada-saladinha-1
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/229-salada-saladinha-2
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/229-salada-saladinha-2
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/229-salada-saladinha-2
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/229-salada-saladinha-2
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Quadro 12. Catalogação da Coleção Ligados.com – Letramento e Alfabetização – 1º ano  

 Autoras: Angélica Prado / Cristina Hülle – Editora:Saraiva 

(Continua) 

09 Meus 

contatos 
Não 

mencio-

nado 

 

Não mencionado Agenda 

( celu-

lar) 

(Su-

mário) 

Texto 

instrucional

/Outros 

Sumário 62-

63 
Ilustra-

ções  so-

bre uso 

de agen-

da de 

celular 

10 Formas 

de 

comunica

ção. 

Evolu- 

ção do 

telefone. 

Não 

identifi-

cado 

Desconhecido Informa

tivo. O 

gênero 

não é 

citado. 

Texto de 

informação 

científica 

Sumário 74-

75 
Esse é o 

texto da 

seção 

“Rede de 

ideias” 

da 

unidade 

3.  

11 O que é o 

lixo eletrô-

nico? 

Instituto 

Gea 
Disponível em: 

www.institutogea.

org.br/elixo.html.

Acesso em: Maio 

de 2013. 

 

 

 

 

Infor-

mativo 
Texto de 

informação 

científica. 

Sumário 76-

77 
 

12 Você 

conhece 

esta 

cantiga? 

(Sumá-

rio)  

O título do 

texto na 

página 80 

é “Meu 

galinho”.  

Domínio 

público 
Domínio público Cantiga 

popular

.. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 80 Esse 

texto 

está no 

início do 

capítulo 

1 da 

unidade 

4. Existe 

proposta 

de 

leitura. 

13 Estava a 

velha a 

fiar... 

Domínio 

público 
Domínio público Cantiga 

popular

. 

 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 86 Há  pro-

posta de 

leitura. 

Texto in-

completo 

14 
Leitura de 

ima-gens. 

Relação 

Passado/

Presen-te 

Milton da 

Costa   
Coleção Gilberto 

Chateaubriand/ 

Museu de Arte 

Moderna (MAM) 

do Rio de 

Janeiro, Brasil. 

Obra 

de arte 
Texto de 

imagem 
Sumário 98  

 

15 Convite 

para a 

festa 

Não 

mencio-

nado 

Não mencionado Convite  Texto 

epistolar 
Sumário 102  Há pro-

posta de 

leitura. 

Fonte: A autora (2016) 

http://www.institutogea.org.br/elixo.html.Acesso
http://www.institutogea.org.br/elixo.html.Acesso
http://www.institutogea.org.br/elixo.html.Acesso
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Quadro 12. Catalogação da Coleção Ligados.com – Letramento e Alfabetização – 1º ano  

 Autoras: Angélica Prado / Cristina Hülle – Editora:Saraiva 

(Continua) 

16 É tempo 

de fruta!  
Não 

mencio-

nado 

Ilustração 

(Divulgação) 
Convite 

público 
Texto 

publicitário 
Sumá-

rio 
108 Há pro-

posta de 

leitura. 

17 Calendá-

rio Agrí-

cola: Épo-

ca de pro-

dução e 

colheita 

de ali-

mentos 

Prefei-

tura da 

Cidade 

de São 

Paulo 

FONTE:www.prefeitu

ra.sp.gov.br/dstaids/

pdf/manual_gena.pdf  

Acesso em: Agosto 

de 2013. 

Calen-

dário 
Outros Sumá-

rio 
120-

121 
 

18 Você 

sabe fazer 

bri-ga-

deiro? 

Fabiana 

Salo-

mão 

Não mencionado Receita 

culiná-ria 
Texto 

instrucional 
Sumá-

rio 
124 Proposta 

de 

leitura. 

19 Suco de 

frutas 
Carla 

Pernam-

buco. 

Carla Pernambuco. 

Juju na cozinha do 

Carlota: 29 Receitas 

muito fáceis para 

crianças. São Paulo: 

Caramelo, 2004. p. 

71. 

Ilustra-

ção de 

receita 

Texto 

instrucional 
Sumá-

rio 
130 Há 

proposta 

de 

leitura. 

20 Maracujá 

com 

mexe-rica 

Carla 

Pernam-

buco.  

Carla Pernambuco. 

Juju na cozinha do 

Carlota: 29 Receitas 

muito fáceis para cri-

anças. São Paulo: 

Caramelo, 2004. p. 

70. 

Receita 

culiná-ria 
Texto 

instrucional 
Sumá-

rio 
131 Há  

proposta 

de 

leitura. 

21 Processo 

de 

Industri-

alização 

do leite 

Não  

mencio-

nado 

Não mencionada Não é 

mencion

ado 

Outros Sumá-

rio 
142-

143 
 

20 Volunta-

riado 
Banco 

de alime-

ntos  

 

Banco de alimentos  

 

Cartaz. 

Gênero 

citado na 

p. 145. 

Texto 

publicitário 
Sumá-

rio 
144-

145 
 

20 Volunta-

riado 

 

Não 

mencio-

nado. 

Não mencionada Informati

vo 
Texto de 

informação 

cientifica 

Sumá-

rio 
144  

21 Bilhetes 

em casa 
Não 

mencio-

nado 

Não mencionada. Bilhete Texto 

epistolar 
Sumá-

rio 
148  Propos-

tas de 

leitura 

22 Bilheti-

nhos na 

escola 

Biry 

Sarkis 
Biry Sarkis Bilhete Texto 

epistolar 
Sumá-

rio 
154 Propos-

tas de 

leitura. 

Fonte: a autora (2016) 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/pdf/manual_gena.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/pdf/manual_gena.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/pdf/manual_gena.pdf
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Quadro 12. Catalogação da Coleção Ligados.com – Letramento e Alfabetização – 1º ano  

 Autoras: Angélica Prado / Cristina Hülle – Editora:Saraiva 

(Conclusão) 

23 Relações 

familiares 

Estrutura 

familiar 

(Sumário).  

Márcio 

Coelho 
Márcio Coelho Canção Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 166-

167 
O título  

na pá-

gina é 

Bilhetes. 

24 Como 

você 

deseja ser 

tratado? 

(Sumário) 

A raposa 

e a 

cegonha 

(sumário) 

Jean  

De La 

Fontai-

ne 

Jean De La 

Fontaine. Fábulas 

de Esopo. 

Adaptação de Lúcia 

Tulchinsky. São 

Paulo: Scipione, 

2008. P. 36-37.  

Fábula Texto 

literário 
Sumário 170 Existe 

proposta 

de 

leitura. 

25 Diversão 

ou 

trabalho?(

Sumário) 

A cigarra 

e as 

formigas 

(Sumário) 

Jean de 

La 

Fontain

e 

Jean De La 

Fontaine. Fábulas 

de Esopo. 

Adaptação de Lúcia 

Tulchinsky. São 

Paulo: Scipione, 

2008. P. 13. 

Fábula Texto 

literário 
Sumário 176 Existe 

proposta 

de 

leitura. 

26 Ficha 

técnica da 

cigarra 

versus 

fábula A 

cigarra e 

as 

formigas 

(Sumário). 

O título na 

página 

188 é 

“Cigarra”.  

Lúcia 

Helena 

Salvetti 

de 

Cicco 

Disponível em: 

www.saudeanimal.c

om.br/cigarra.htm. 

Acesso em: maio 

de 2013. 

Ficha 

técnica 
Texto de 

informação 

científica 

Sumário 188 O texto 

não está 

completo 

25 Preserva-

ção 

(Sumário) 

O título na 

página 

190 é a 

“Cigarra-

do-

campo: a 

masca-

rada”. 

Não 

mencio-

nado 

Disponível em: 

http://diretodareserv

a.tumblr.com/post/2

8918419026/cigarra

-do-campo-a-

mascarada. Acesso 

em: julho de 2013. 

O 

gênero 

não é 

mencio

nado, 

mas 

trata-se 

de 

texto 

Infor-

mativo. 

Texto de 

informação 

científica. 

Sumário 190  

 

Fonte: a autora (2016) 

http://www.saudeanimal.com.br/cigarra.htm
http://www.saudeanimal.com.br/cigarra.htm
http://diretodareserva.tumblr.com/post/28918419026/cigarra-do-campo-a-mascarada
http://diretodareserva.tumblr.com/post/28918419026/cigarra-do-campo-a-mascarada
http://diretodareserva.tumblr.com/post/28918419026/cigarra-do-campo-a-mascarada
http://diretodareserva.tumblr.com/post/28918419026/cigarra-do-campo-a-mascarada
http://diretodareserva.tumblr.com/post/28918419026/cigarra-do-campo-a-mascarada
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Quadro 13. Catalogação da Coleção Manacá – Letramento e Alfabetização 
Editora Positivo 

1º ano - Autoras: Cláudia Miranda / Hilda Micarello / Ilka Schapper 
(Continua) 

 

Ord Título Autor Fonte Gênero 
Tipologi

a Textual 
Indicação Pag.  Obs 

01 Historinha Eva 

Furnari 
Eva Furnari. 

Bruxinha 1. 

São Paulo: 

FTD, 1988. 

Não é 

nomeado. 
Outros Sumário 12-

13 
 

02 Um leão 

na 

campina 

Margaret 

Mahy 
Margaret 

Mahy. Um 

leão na 

campina. 

Traduzido por 

Ana Maria 

Machado. 

São Paulo: 

Moderna, 

1998. 

História. O 

gênero não 

é 

nomeado. 

Texto 

literário 
Sumário 207-

209. 
Existe  

proposta de 

atividade 

direcionada 

para a 

leitura do 

mesmo. A 

referência 

no sumário 

é a pag:24 

03 Capa do 

livro Uma 

letra puxa 

a outra  

José 

Paulo 

Paes e 

Kiko 

Farkas 

José Paulo 

Paes e Kiko 

Farkas. Uma 

letra puxa a 

outra. São 

Paulo: 

Companhia 

das Letrinhas, 

1992. 

Capa do 

livro  
Texto 

publici-

tário 

Sumário 25  

04 Aa; Pp José 

Paulo 

Paes e 

Kiko 

Farkas 

José Paulo 

Paes e Kiko 

Farkas. Uma 

letra puxa a 

outra. São 

Paulo: 

Companhia 

das Letrinhas, 

1992. 

Não é 

explicitado, 

mas 

parece 

tratar-se de 

poema. 

Texto 

literário 
Sumário 31  

05 Gente tem 

sobre-

nome 

Toquinho 

e Elifas 

Andreato 

Toquinho e 

Elifas An-

dreato. Can-

ção de todas 

as cri-anças. 

Polygram, 

1987. 

Canção.  Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral.  

Sumário 34  

 

Fonte: a autora (2016) 
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Quadro 13. Catalogação da Coleção Manacá – Letramento e Alfabetização 
Editora Positivo 

1º ano - Autoras: Cláudia Miranda / Hilda Micarello / Ilka Schapper 
 

(Conclusão) 
06 As 

Melhores 
Tiras - 

Cebolinha 

Maurício 
de Sousa 

Maurício de 
Sousa. As 
melhores 
Tiras – 

cebolinha. 
São Paulo: 

Globo, 2006. 

Tirinha Texto 
humorísti

co 

Sumário 44  

07 Os 
colegas 

Lygia 
Bojunga 

Lygia 
Bojunga. Os 
colegas. Rio 
de Janeiro: 

José Olympio, 
1997. 

 Identifi-
cação co-
mo histó-

ria.  Gêne-
ro não  

nomeado. 

Texto 
literário 

Sumário 52 
(Su-
má-
rio)2
10- 
212. 

 Há  pro-
posta de 
atividade 
para leitura. 
A referência 
do sumário 
é a p: 52. 

08 Carolina Bartolom
eu 

Campos 
de 

Queirós 

Bartolomeu 
Campos de 

Queirós. 
Diário de 

Classe. 2. Ed. 
São Paulo: 
Moderna, 

2003. 

Não é 
nomeado. 
Mas trata-
se de um 
poema.  

Texto 
literário 

Sumário 55 Esse é o 
texto da 
seção “Para 
gostar de 
ler” da 
unidade 2.  

09 Como 
fazer um 
bilboquê 

Autoras 
do LDP 
(Cláudia 
Miranda / 

Hilda 
Micarello 

/ Ilka 
Schapper 

LDP Manacá Gênero  
nomeado 
na p.  57 

como texto 
instrucional  

Texto 
instrucion

al 

Sumário 58   

10 O soldadi-
nho de 
chumbo 

Gustavo 
Mazali e 
Poly 
Berna-
tene 

Gustavo 
Mazali e Poly 
Bernatene. 
Os mais belos 
contos de 
Andersen. 
Adaptado por 
Capucine 
Jahan, 
traduzido por 
Shirley 
Ramos. São 
Paulo: 
Ciranda 
Cultural, 
2007. 

Conto. O 
gênero é 
citado na 
p. 65. 

Texto 
literário 

Sumário  213-
217.  

O texto não 
está 
completo. 
Existe uma 
proposta de 
atividade 
direcionada 
para a 
leitura do 
mesmo. 

A referência 
do sumário 
é a p: 65 

 

Fonte: a autora (2016) 
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Quadro 14. Catalogação da Coleção Novo Bem-me-quer – Letramento e Alfabetização –  
 Editora do Brasil 

1º ano / Maria Regina C. Giensen e Vanda Aldina Garcia Campos 
(Continua) 

Ord Título Autor Fonte Gênero Tipologia 
 Textual  Indicação Pag Obs 

1 Histó-
ria da 
 Escri-

ta 

Editora Editora Informa-
tivo. 

Texto  
didático 

Sumário 16-18  

2 Nome 
da  

Gente 

Pedro 
 Bandeira 

Pedro Bandeira. 
Cavalgando o 
Arco-íris. 3 ed. São 
Paulo: Moderna, 
2010. P. 12-13. 
(Coleção Girassol).  

Poema Texto 
 literário 

Sumário 39-40  

3 O livro Ruth 
Rocha  
Otávio 
Roth 

Ruth Rocha e 
Otávio Roth. A 
história do livro. 10. 
ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 
2002. S. P. Ruth 
Rocha Serviços 
Editoriais S/C 
LTDA. E herdeiros 
de Otávio Roth. 
Representados por 
MAS 
Agenciamento 
artístico, cultural e 
literário LTDA. 

Informa-
tivo 

Texto de 
informaçã

o 
científica. 

Sumário 68-69  

4 Caixa 
Mágica 

de 
Sur-

presa 

Elias 
José 

Elias José. Caixa 
mágica de 
surpresa. São 
Paulo: Paulus, 
2004. p. 6. 

Poema Texto 
 literário 

Sumário 69-70  

5 Cinde-
rela 

Conto de 
 Charles 
Perrault  

Recontad
o  

Pelas 
autoras 
 do LDP 

Conto de  
Charles 
Perrault 
 Recontado  
Pelas autoras 
 do LDP 

Conto 
de 

 Fadas 

Texto 
 literário 

Sumário 77  

6 Doro-
teia, a 
cento-
peia 

Ana 
Maria 

Machado 

Ana Maria Ma-
chado. Doroteia, a 
centopeia. 
São Paulo: Sa-
lamandra, 2011. p. 
9, 11 e 12. 

Conto Texto 
 Literário 

Sumário 98-99  

7 Cento-
peia 

Wânia 
Amarante 

Wânia Amarante.  
Cobras e Lagar-
tos. 3 ed. B.  Hori-
zonte: Miguilim, 
1985 

Poema Texto 
 Literário 

Sumário 100  

 

Fonte: a autora (2016) 
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(Continua) 

8 Biogra-
fia de 
 Can-
dido 
Porti-
nari 

Carla 
Paula 
Brondi 

Calábria 
e Raquel 

Valle 
Martins 

Carla Paula Brondi 
Calábria e Raquel 
Valle Martins.  Arte, 
história & 
Produção. São 
Paulo: 
FTD. V. 1. P. 101. 

Biografi
a 

Texto de  
Informa-

ção 
científica  

Sumário 125  

9 Sou eu 
mes-
mo 

Sérgio 
Capparelli 

Sério Capparelli. 111  
Poemas para 
crianças.  
Porto Alegre: L&PM, 
2009. p. 75. 

Poema Texto 
literário 

Sumário 140  

10 O 
corpo 

Fernando 
Gewands
znajder 

Fernando 
Gewandsznajder. 
Nutrição. São Paulo: 

Ática, 2000. P. 11; 
54. 

Informa
tivo 

Texto de  
informaç

ão 
 

científica 

Sumário 156  
 
 

11 Tente 
outra 
vez,  

Charlie 
Brown  

Charles 
Schulz 

Charles Schulz. 
Tente  

outra vez, Charlie 
 Brown! Rio de 
Janeiro: 
Pockets Artenova, 
1973. 
v.19.  

Tirinha Texto 
humo-
rístico 

Sumário 163  

12 Vita-
mina  

de ma-
mão 

Autoras 
do LDP 

Autoras do LDP Receita Texto 
instrucio

nal 

Sumário 181  

13 A boa 
sopa 

Irmãos 
Grimm 

Contos de Grimm.  
São Paulo: 
Companhia 
das letrinhas, 1996. 
p. 73-74. 

Fábula Texto 
literário 

Sumário  190-191  O texto  
não está 
completo 

  

14 Verde 
que te 
quero 
Verde 

Marcelo 
 Duarte 

Marcelo Duarte. O 

Guia  
dos curiosos. São 

Paulo: 
Panda Books, 2011. 
p. 276. 

Informa
-tivo 

Texto de  
informa-

ção  
científica 

Sumário 233  

15  A 
carnaú

ba 

Marcelo 
Duarte 

Marcelo Duarte. O 

Guia dos curiosos.  
São Paulo: 
Companhia das 
letras,  
1999. p. 328-330. 

Informa
tivo 

Texto de  
informa-

ção  
científica 

Sumário 235  

 

Fonte: a autora (2016) 
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16 Vitória-
régia 

Não 
informado 

 

Disponível em: 
<www. 
Terrabrasileira.net/ 
folclore/regiões/3co
ntos 
vitória.html>.Acess
o em: 
jan. 2014. 
 

Informa-
tivo 

Texto de  
informa-

ção  
científica 

Sumário 238  

17 Algu-
mas 

manei-
ras  

eficien-
tes pa-

ra 
pre-

servar 
o meio  
ambi-
ente  

Não 
informado 

Disponível em: 
http://atitudes 
sustentáveis.com.b
r 
/artigos/algumas- 
maneiras-
eficientes- 
 preservar-meio- 
ambiente/>.Acesso 
em: Abr. 2014. 

Gênero  
não 

informa-
do 

Texto de  
Informa-

ção 
Científica 

Sumário 257-
258 

 

18 O Pato Vinícius 
de Moraes 

Vinícius de 
Moraes. O  
Pato. In: A Arca de 
Noé. São Paulo: 
Companhia das 
letrinhas, 1999.  
P. 40. 

Poema Texto 
literário 

Sumário 274  

19 Tro-
cando 

as 
letras 

Teresa 
Noronha 

Teresa Noronha. 
Remar, Rimar 
(Fragmentos). São 
Paulo: Scipione, 
1994. P. 13. 
(Coleção Dó-ré-mi-
fá-poesias).  

Poema Texto 
literário 

Sumário 278-
279 

 

20 O gato 
e o rato 

Roseana 
Murray 

Roseana Murray. O 
gato e o rato. No 
mundo da lua. São 
Paulo: Editora 
Paulus, 2011. S.P. 

Poema Texto 
literário 

Sumário 284  
Texto 
incompleto  

21 Roe-
dores 

Enciclopé
dia 

Mirador 
Internacio

nal 

Enciclopédia 
Mirador 
Internacional. São 
Paulo: 
Enciclopédia 
Britânica, 1995. V. 
18. P. 9971-9974. 

Informa-
tivo 

Texto de 
informação 
científica  

Sumário 287  

22 A as-
sem-
bleia 
dos 

ratos 

Monteiro 
Lobato 

Monteiro Lobato. A 
assembleia dos 
ratos. IN: Fábulas. 
São Paulo. P. 17-
18.  

Fábula Texto 
literário 

Sumário 290-
291 

 

Fonte: a autora (2016) 

http://atitudes/
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23 Será 

que 

tem 

festa? 

Sônia 

Junqueira 
Sônia Junqueira. 

Será que tem 

festa? Belo 

Horizonte: For-

mato, 1989. P. 7-

9, 11-16. 

Poema Texto 

literário 
Sumário 297-

298 

 

Texto 

 incompleto 

 

  

24 As 

formi-

gas 

Enciclopé

dia Delta 

Júnior 

Enciclopédia 

Delta Júnior. Rio 

de Janeiro: 

Editora Delta S. A. 

V.6. p. 829-830. 

Informa-

tivo 
Texto de 

informa-

ção 

científica 

Sumário 299-

301 
Texto 

incompleto 

25 O que 

é um 

animal 

silves-

tre? 

WWF-

BRASIL 
Disponível em: 

<www.wwf.org.br/

natureza_brasileir

a/questões_ambie

ntais/animais_silv

estres/>. 

Acesso em: jul. 

2013.   

Informa-

tivo 
Texto de 

informaçã

o 

científica 

Sumário 306-

308 
 

 

Fonte: a autora (2016) 

Quadro 15. Catalogação da Coleção Português Linguagens – Letramento e Alfabetização  

Editora: Saraiva  

  1º ano (Manual do professor) - Autoras: William Cereja e Thereza Cochar 

(Continua) 

 

Ord Título Autor Fonte  Gênero Tipologi

a textual 
Indicaçã

o 
Pag.                        Obs 

01 Leitura 

de ima-

gem – 

foto (sem 

título) 

Diomedia/A

ble Images 
Diomedia /Able 

Images  
Foto Texto de 

imagem 
Sumário 12  

02 Advinhas 

sem título 
Tradição 

popular 
Tradição 

popular 
Advinhas Texto 

literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 25  

03 O Pião Hardy 

Guedes 

Alcoforado 

Filho 

Hardy Guedes 

Alcoforado 

Filho. O bailado 

– Primeiros 

movimentos. 

São Paulo: 

Scipione, 2007. 

p.32)  

Poema. 

O gênero 

é citado 

na p. 26.  

Texto 

literário 
Sumário 26  

04 A casa e 

seu dono 
Elias José Elias José. Lua 

no brejo. Porto 

Alegre: Projeto, 

2007. p. 26. 

Poema. 

O gênero 

é citado 

na p. 38. 

Texto 

literário 
Sumário 38  

Fonte: a autora (2016) 
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(Continua) 

 

05 Trava-

línguas 

sem título 

Maria 

José 

Nóbrega e 

Rosane 

Pamplona

, orgs.  

Nóbrega e 

Rosane 

Pamplona, 

orgs. Enrosca 

ou 

desenrosca? – 

Advinhas, 

trava-línguas e 

outras 

enroscadas. 

São Paulo: 

Moderna, 2005. 

pp. 32, 36 e 43. 

 

Trava-

línguas 
Texto 

literário. 

Literatura 

Oral 

Sumá-

rio 
40  

06 Tira – NIK  Nik Nik. Gaturro a 

lo grande. 

Buenos Aires: 

Catapulta, 

2006. p. 13.  

 

Tira Texto 

humorístico 
Sumá-

rio 
42  

07 Leitura de 

imagem – 

foto 

(sem 

título) 

Ojo 

Images. 

Keystone 

Brasil.  

Ojo Images. 

Keystone 

Brasil. 

Foto Texto de 

imagem 
Sumá-

rio 
64  

08 Quadrinha 

(sem 

título) 

Tradição 

popular. 
Tradição 

popular. 
Quadrin

ha 
Texto 

literário. 

Literatura 

Oral 

Sumá-

rio 
75  

09 Nome da 

gente 
Pedro 

Bandeira 
Pedro Bandeira. 

Cavalgando o 

arco-íris.  3 ed. 

São Paulo: 

Moderna, 2002. 

p. 12.  

Poema. 

O gênero 

é citado 

na p. 77  

Texto literário  Sumá-

rio 
77  

10 Identidade Pedro 

Bandeira  
Pedro Bandeira. 

Cavalgando o 

arco-íris. São 

Paulo: Moderna, 

2002. p. 8-9. 

 

Poema. 

O gênero 

é citado 

na p. 80.  

Texto literário Sumá-

rio 
80  

11 Irmão 

menor 
Cláudio 

Thebas 
Cláudio Thebas. 

Amigos do peito. 

15 ed. São 

Paulo: Formato, 

1996. P. 17. 

 

Poema. 

O gênero 

é citado 

na p. 93 

Texto literário Sumá-

rio 
93  

 

Fonte: a autora (2016) 
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12 Meu avô, 

criança 
Neusa 

Sorrenti 
Neusa 

Sorrenti. 

Chorinho 

de riacho e 

outros po-

emas para 

cantar. 

Belo 

Horizonte: 

Formato, 

2006. P. 

23. 

Poema. 

O 

gênero é 

citado 

na p. 94 

Texto 

literário 
Sumário 94 

 

 

13 Leitura 

de 

imagem 

– 

Palhaço 

Norman 

Rockwell 
Palhaço 

(1923), de 

Norman 

Rockwell 

Pintura. 

O 

gênero é 

citado 

na p. 

120.  

Texto de 

imagem 
Sumário 120  

14 A 

Bailarina 
Roseana 

Murray 
Rosena 

Murray. O 

circo. São 

Paulo: 

Nacional, 

2004. 

Poema. 

O 

gênero é 

citado 

na p. 

132. 

Texto 

literário 
Sumário 132  

15 Hoje tem 

espetá-

culo 

Raimundo 

Carvalho e 

Ivan Luís B. 

Mota 

Raimundo 

Carvalho e 

Ivan Luís 

B. Mota. O 

circo 

universal. 

Belo 

Horizonte: 

Dimensão, 

2000. p. 30  

Poema Texto 

literário 
Sumário 135  

16 Isso sim 

que é 

vida boa 

Pedro 

Bandeira 
Pedro 

Bandeira. 

Cavalgand

o o arco-

íris. 3 ed. 

São Paulo: 

Moderna, 

1984. pp. 

26 a 28. 

Poema.  Texto 

literário 
Sumário 137  

17 Mônica 

Lisa 
Maurício de 

Sousa 
Mônica 

Lisa 1989 

acrílica 

sobre tela, 

71 x 61 cm. 

Pintura.  Texto de 

imagem 
Sumário 152  

Fonte: A autora (2016) 
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18 Mona 

Lisa 
Leonardo 

da Vinci 
 Leonardo da 

Vinci. La 

Gioconda. 1503-

1506. Museu do 

Louvre, Paris, 

França. 

Pintura

.  
Texto de 

imagem 
Sumário 153  

19 Desenho 

de cami-

nhão 

Antonieta 

Dias de 

Morais 

Antonieta Dias 

de Mo-rais. In: 

Vários autores. 

Caminho da 

poesia. São 

Paulo: Global, 

2006. pp. 35 a 

37. 

Poema

. O gê-

nero é 

citado 

na p. 

155. 

Texto 

literário 
Sumário 155  

20 Leitura 

de Filme 

– Enrola-

dos 

Estúdios 

Disney 
Estúdios Disney Filme. Outros  Sumário 176  

21 Leitura – 

Ilustra-

ção  

(sem  

título)  

Edson 

Faria 
Edson Faria Ilustra-

ção 
Texto de 

imagem 
Sumário 186  

22 A 

princesa 

e a 

ervilha 

Hans 

Christian 

Andersen 

Histórias ma-

ravilhosas de 

Andersen. 

Compilação de 

Russell Ash e 

Ber-nard Higton. 

Trad. de Heloísa 

Jahn. São Paulo: 

Companhia das 

Letrinhas, 1995. 

p. 52. 

Conto 

maravi

-lhoso 

Texto 

literário 
Sumário 188-

190 
 

23 Tira - 

Sem 

título 

Fernando 

Gonsales 
Folha de S. 

Paulo, 

29/7/2005. 

Tira Texto 

humorístico 
Sumário 192  

24 O 

patinho 

feio  

E a 

história 

era 

assim...  

Marcelo 

Coelho 
Marcelo Co-elho. 

In: Vice versa ao 

contrário – 

Histórias clás-

169sicas 

recontadas por 

Otavio Frias 

Filho et alii. São 

Paulo: Com-

panhia das 

Letrinhas, 1993. 

P. 25.  

Conto. 

O gê-

nero é 

citado 

na p. 

203. 

Texto 

literário 
Sumário 203-

204 
 

Fonte: a autora (2016) 
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 Editora: Saraiva - 1º ano  
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Ord Título Autor Fonte Gênero Tipologia 

Textual 
Indicação Pag. Obs 

01 Escrevi 

teu belo 

nome 

Tradição 

popular 
Tradição popular  Quadrinha. O 

gênero é citado na 

p. 12. 

Texto Literário. 

Literatura Oral 
Sumário 12  

02 Eu gosto 

da letra 
Tradição 

popular  
Tradição popular  Quadrinha Texto Literário. 

Literatura Oral 
Sumário 22  

03 O que é, o 

que é? 
Tradição 

popular 
Tradição popular  Advinha. O gênero 

é citado na p. 28. 
Texto Literário. 

Literatura Oral 
Sumário 28  

04 Quem sou 

eu? 
Luiz 

Caldeira 

Brant 

Suzana 

Facchini 

Granato 

Luiz Caldeira 

Brant e Suzana 

Facchini 

Granato. Quem 

sou eu? 

Advinhas sobre 

aves. São Paulo: 

Biruta, 2010. 

  Advinha. Texto Literário. 

de transcrição 

oral  

Sumário 38  

05 Sem título Luiz 

Caldeira 

Brant e 

Suzana 

Facchini 

Granato 

Luiz Caldeira 

Brant e Suzana 

Facchini 

Granato. Quem 

sou eu? 

Advinhas sobre 

aves. São Paulo: 

Biruta, 2010. 

Informativo Texto de 

informação 

científica 

Não indicado 

no sumário. 
39  

06 

 

O sapo 

dentro do 

saco 

Tradição 

popular 
Tradição popular Trava-língua. O 

gênero é citado na 

p. 62. 

Texto Literário. 

Literatura Orall  
Sumário.  62  

07 Farofa 

feita com 

muita 

farinha 

fofa 

Tradição 

popular 
Tradição popular Trava-língua. O 

gênero é citado na 

p. 70. 

Texto Literário. 

Literatura Oral 
Sumário 70  

08 Suco 

gelado 
Tradição 

popular 
Tradição popular Parlenda. O 

gênero é citado na 

p. 72. 

Texto Literário. 

Literatura Oral 
Sumário 72  

09 Dedo Carlos 

Urbim 
Carlos Urbim. 

Saco de 

brinquedos. 

Porto Alegre: 

Projeto, 2007. P. 

6. 

O gênero não é 

citado no livro do 

aluno. As 

orientações do 

manual do 

professor na p. 86 

o classificam como 

poema.  

Texto Literário Sumário 85 

(su-

má-

rio) e 

86. 

 

10 Alecrim 

dourado 
Tradição 

popular 
Tradição popular Cantiga. O gênero 

é citado na p. 108. 
Texto Literário. 

Literatura Oral 
Sumário 106 

(su-

má-

rio)  e 

108 

 

Fonte: A autora(2016) 
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11 Foi na loja 

do mestre 

André 

Marcelo 

Xavier 
Marcelo Xavier. 

Festas. São 

Paulo: Formato, 

2007. P. 5. (Col. 

O Folclore do 

Mestre André).  

Cantiga. O gênero 

é citado na p. 114. 
Texto Literário. 

Literatura Oral 
Sumário 114-

115 
 

12 Meu 

galinho 
Tradição 

popular 
Tradição popular Cantiga. O gênero 

é citado na p. 120. 
Texto Literário. 

Literatura Oral  
Sumário 118 

(su-

má-

rio) 

120. 

 

13 A raposa e 

a cegonha 
Esopo 

 

Jean de La 

Fontaine. Fá-

bulas de Esopo. 

Lúcia Tulchinsky 

(adap.). São 

Paulo: Scipione, 

2008. P. 36-37.  

Fábula. O gênero 

é citado na p. 136. 
Texto Literário Sumário  136 

(su-

má-

rio)13

7. 

 

14 O corvo e 

o pavão 
Esopo Jean de La 

Fontaine. Fá-

bulas de Esopo. 

Lúcia Tulchinsky 

(adap.). São 

Paulo: Scipione, 

2008. P. 22. 

Fábula. O gênero 

é citado na 

referência textual 

da p. 145 e 

também na p. 146. 

Texto literário Sumário 144-

145 
 

15 O céu está 

caindo!  
Rosane 

Pamplona 
Rosane 

Pamplona. Era 

uma vez...três! 

Histórias de 

enrolar... São 

Paulo: Moderna, 

2005. P. 24-27. 

Conto. O gênero é 

citado na p. 165. 
Texto literário Sumário 160 

(su-

má-

rio) 

161-

162. 

 

16 Sabiá Libério 

Neves 
Libério Neves. 

Voa Palavra. São 

Paulo: Formato, 

2012. P. 33. 

Poema. O gênero 

é citado na p. 175 

e 176. 

Texto literário Sumário 174 

(su-

má-

rio) 

176. 

 

17 Legendas 

(sem título)  
Débora 

Zanelato.  
Débora Zanelato. 

Ai que 

preguiçaaaaaaaa

a. Recreio. N. 

684. São Paulo: 

Abril, Abril de 

2013. P. 20. 

Legenda Outros Sumário 184  

18 O Rouxinol 

e a cobra-

cega 

Jacob 

Grimm e 

Wilhelm 

Grimm 

Jacob Grimm, 

Wilhelm Grimm. 

Contos 

maravilhosos 

infantis e 

domésticos. 

Tomo 1.  São 

Paulo: COSAC 

NAIFY, 2012. P. 

53-54. 

Conto Texto literário Sumário 189-

190 
  

Fonte: A autora(2016) 
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Quadro 17. Catalogação da Coleção Projeto Buriti Português 

Letramento e Alfabetização 

Editora: Moderna – 1º ano / Editora responsável: Marisa Martins Sanchez 

(Continua) 

 

Ord Título Autor Fonte  Gênero Tipologia 

Textual 
Indicação Pág. Obs 

01 A canoa 

virou 
Tradição 

popular 
Tradição popular Cantiga 

de roda 
Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 16  

02 A calça do 

Pedro 
Per 

Gustavsson. 
Per Gustavsson. 

Contos 

desenhados. 

Ilustrações de Boel 

Werner. São Paulo: 

Callis, 2005.  

Conto Texto 

literário 
Sumário 20-

21 
 

03 A sopa Sandra 

Peres. 
Sandra Peres. 

Palavra Cantada. 

CD Canções de 

Brincar, 1996. 

Letra de 

canção 
Texto de 

transcriçã

o oral 

Sumário 37  

04 Conversa 

sem saída 
Rosane 

Pamplona 
Roseane 

Pamplona. Era uma 

vez...três! Histórias 

de enrolar... São 

Paulo: Moderna, 

2006. 

História 

de 

enrolar 

Texto 

literário 
Sumário 42-

43 
 

05 Hoje é 

domingo 
Tradição 

popular 
Tradição popular Parlenda Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 56 

 

 

06 A roupa 

nova do rei  
Hans 

Christian 

Andersen  

Conto adaptado por 

Luiz Raul Machado. 

Em William J. 

Bennett. O Livro 

das Virtudes. Rio de 

Janeiro: Nova 

Fronteira, 1995.  

Conto Texto 

literário 
Sumário 60-

63 
 

07 Um poema 

para os 

inse-

tos(Lalau) 

Lalau Lalau. Ilustrações 

de Laurabeatriz. 

Elefante, chapéu e 

melancia: em tudo 

tem poesia! São 

Paulo: DCL, 2011. 

Poema Texto 

literário 
Sumário 76  

08 Pirata Christelle 

Chatel 
Christelle Chatel. Je 

lis comme un grand. 

Tradução de 

Christina Binato. 

Paris: Fleurus 

Editions, 2011. 

Conto Texto 

literário 
Sumário 80-

81 
 

 

Fonte: A autora (2016) 
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(Continua) 

09 O 

sanfoneiro 

só tocava 

isso 

Geraldo 

Medeiros e 

Haroldo 

Lobo. 

Geraldo 

Medeiros e 

Haroldo Lobo. C 

1950 By Irmãos 

Vitale S.A. 

Indústria e 

Comércio. Todos 

os direitos 

autorais 

reservados para 

todos os países. 

Letra de 

canção 
Texto da 

transcrição 

oral 

Sumário 98  

10 A festa no 

céu 
Luís da 

Câmara 

Cascudo. 

Luís da Câmara 

Cascudo. 

Recontado por 

Ana da Câmara 

Cascudo. Contos 

Tradicionais do 

Brasil. São 

Paulo: Global, 

2004.   

Conto Texto 

literário 
Sumário 102-

103 
 

11 Se você for 

inventor, 

invente 

José Paulo 

Paes 
José Paulo Paes. 

Lé com cré. São 

Paulo: Ática, 

2002. Texto 

adaptado. 

Poema Texto 

literário 
Sumário 118  

12 Marcelo, 

Marmelo, 

Martelo 

Ruth Rocha Ruth Rocha. 

Marcelo, 

Marmelo, Martelo 

e outras histórias. 

São Paulo: 

Salamandra, 

2011. 

Conto Texto 

literário 
Sumário 122-

126 
 

13 Maria Viola Maria José 

Nóbrega e 

Rosane 

Pamplona 

Maria José 

Nóbrega e 

Rosane 

Pamplona. 

Salada, 

Saladinha: 

Parlendas. São 

Paulo: Moderna, 

2005. 

Parlenda Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 140  

14 A lebre e a 

tartaruga 
Guilherme 

Figueiredo. 

Fábula de 

Esopo. 

Guilherme 

Figueiredo. 

Fábulas de 

Esopo. Rio de 

Janeiro: Ediouro, 

2005. 

Fábula Texto 

literário 
Sumário 144  

15 Cantiga de 

palhaço 
Tradição 

popular 
Tradição popular Cantiga 

de 

Palhaço 

Texto 

Literário. 

Literatura 

oral 

Sumário 158  

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 17. Catalogação da Coleção Projeto Buriti Português 

Letramento e Alfabetização 

Editora: Moderna – 1º ano / Editora responsável: Marisa Martins Sanchez 

(Conclusão) 

 

16 Os 

músicos de 

Brêmen 

Irmãos 

Grimm  
Jacob Grimm; 

Wilhelm Grimm. 

Os músicos de 

Brêmen. 

Tradução de 

Tatiana Belinky. 

Porto Alegre: 

KUARUP, 1987. 

 

Conto Texto 

literário 
Sumário 163-

168 
 

17 Meu amigo 

dinossauro 
Ruth Rocha Ruth Rocha. 

Meu amigo 

dinossauro. São 

Paulo: Melhora-

mentos, 2013.  

 

Poema Texto 

literário 
Sumário 182  

18 Horácio Maurício de 

Souza 

Produções - 

Brasil  

c Maurício de 

Souza 

Produções – 

Brasil 

 

História 

em 

quadri-

nhos 

Texto 

humorís-

tico 

Sumário 186  

 

Fonte: A autora (2016) 

 

 Quadro 18. Catalogação da Coleção Brasiliana – Letramento e Alfabetização 

Editora: IBEP – 1º ano / Autoras: Ana Paula Dias Torres / Mara Motta 

(Continua) 

Ord. Título Autor Fonte Gênero Tipologia 

textual 
Indicação Pag. OBS 

01 Placas de 

Sinaliza-

ção 

Editora Editora Desenho  Texto de 

imagem 

artística 

Sumário 16  

02 Como vai? / 

A canoa 

virou/ 

Cirandinha 

Domínio 

público 
Domínio 

público 
Cantigas 

de Roda 
Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 34-

35 
 

03 O cole-

cionador 
Ziraldo Ziraldo. Curta 

o menino 

maluquinho – 

em histórias 

rapidinhas. 

São Paulo: 

Globo, 2006. 

História 

em 

quadri-

nhos 

Texto 

humorís-

tico 

Sumário 48-

49 
 

Fonte:  A autora (2016) 
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Quadro 18. Catalogação da Coleção Brasiliana – Letramento e Alfabetização 

Editora: IBEP – 1º ano / Autoras: Ana Paula Dias Torres / Mara Motta 

(Continua) 

 

04 Sem título Domínio 

Público 
Domínio 

Público 
Quadri-

nhas 
Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 70     

05 As famílias  Cristina Von Cristina Von. 

Tenho duas 

casas. São 

Paulo: 

Deleitura, 2000. 

Não  

menci-

onado 

Texto 

informativo 
Sumário 88-

89 
 

06 Menino 

com pião 
Candido 

Portinari. 
Candido 

Portinari. 

Menino com 

pião. Óleo 

sobre tela, 65 

cm x 54 cm, 

1947. 

Pintura Texto de 

imagem 

artística 

Sumário 102     

07 Por que o 

cachorro 

foi morar 

com o 

homem? 

Rogério 

Andrade 

Barbosa 

Rogério An-

drade Bar-bosa. 

His-tórias afri-

canas para 

contar e re-

contar. São 

Paulo: Editora 

do Brasil, 2001. 

Conto Texto 

literário 
Sumário 126-

128 
 

08 Mais 

curiosidad

es 

(décimas) 

César 

Obeid. 
César Obeid. 

Rimas animais. 

São Paulo: 

Moderna, 2010. 

Poema Texto 

literário 
Sumário 144-

145 
 

09 Piranha 

vegetaria-

na e outras 

400 espé-

cies são 

descober-

tas na 

Amazônia 

Diário de 

Pernambuco 
Disponível em: 

<http://www.diar

iodepernambuc

o.com.br/app/no

ticia/ciência-e-

saude/2013/10/

23/internassaod

escobertas-

naamazo-

nia.shtml>. 

Acesso 

em:fev.2014. 

O texto 

é 

apresen

-tado 

como 

texto 

jornalísti

co.  

Texto 

jornalístico 
Sumário 160-

161 
 

 

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 18. Catalogação da Coleção Brasiliana – Letramento e Alfabetização 

Editora: IBEP – 1º ano / Autoras: Ana Paula Dias Torres / Mara Motta 

(Conclusão) 

 

10 Amor 

antigo 
Sylvia 

Orthof 
Sylvia Orthof. 

A poesia é 

uma pulga. 

São Paulo: 

Atual, 1991. 

Poema Texto 

literário 
Sumário 178-

179 
    

11 Branca de 

neve e os 

sete anões 

Ana Serna 

Vara. 
Ana Serna 

Vara. Contos 

de 5 minutos. 

Tradução de 

Maria Luisa 

de Abreu 

Lima Paz. 

Barueri: 

Girassol, 

2004. 

Conto Texto 

literário 
Sumário 202  

12 Cachinhos 

dourados e 

os três 

ursos 

Helen 

Cresswell.  
Helen 

Cresswell. 

Contos de 

fadas 

clássicos. 

Tradução de 

Mônica 

Stahel. São 

Paulo: 

Martins 

Fontes, 2002. 

Conto Texto 

literário 
Sumário 218 

(su-

má-

rio) e  

219-

222 

  

 

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 19. Catalogação da Coleção Eu gosto – Letramento e Alfabetização   
 IBEP  – 1º ano 

Autoras: Célia Passos / Zeneide Silva 

(Continua) 
Ord Título Autor Fonte Gênero Tipologia 

Textual 
Indicaçã

o 
Pag. Obs 

01 Imagens Monticello 

/Shutterstock 

Cesar 

Diniz/Pulsar 

Imagens R. 

Soares 

/Amarante 

F. Frazão/ 

Shutter-stock 

Delfim 

Martins /Pul-

sar Imagens 

Monticello 

/Shutterstock 

Cesar 

Diniz/Pulsar 

Imagens R. 

Soares 

/Amarante 

F. Frazão/ 

Shutterstock 

Delfim  Martins 

/Pul-sar 

Imagens 

O gênero 

não é 

enunciad, 

mas trata-

se de 

fotografias. 

Outros Sumário 8  

02 Tirinha Maurício de 

Sousa 
Maurício de 

Sousa 

Produções 

Tira Texto 

humorístic

o 

Sumário 13  

03 Será que 

você sabe? 
Lu Hailer e 

Marco Hailer 
Lu Hailer e 

Marco Hailer. 

Será que você 

sabe? 

Cantante 2. 

São Paulo: 

Carambola, 

2013. CD. 

Existe 

menção a 

música na 

p. 17. 

Trata-se 

de letra de 

música. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 17  

04 Chegou 

“seu” Chico 

Sousa 

Ciça Ciça. 

Travatrovas. 

Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 

1993. 

Não é 

mencionad

o. Trata-se 

de uma 

trova. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 25  

05 Um 

sapatinho 

especial 

Teresa 

Noronha 
Teresa 

Noronha. Um 

sapatinho 

especial. São 

Paulo: Mo-

derna, 1993. 

Não é 

mencionad

o. Trata-se 

de um 

conto 

Texto 

literário 
Sumário  28 O texto 

não está 

completo 

06 Nomes de 

gente 
Geraldo 

Azevedo e 

Renato 

Rocha 

Geraldo Aze-

vedo e Renato 

Rocha. Nomes 

de gente. 

Adivinha o que 

é – MPB 4. Rio 

de Ja-neiro: 

Sony Music, 

2002. CD.  

Não é 

mencionad

o  

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 32 O texto 

não está 

completo. 

07 A baleia Domínio 

Público 
Domínio 

Público 
Cantiga Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 36  

08 Coco de 

vintém 
Domínio 

Público 
Domínio 

Público 
Cantiga. 

Citado na 

p. 42  

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 42  

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 19. Catalogação da Coleção Eu gosto – Letramento e Alfabetização   
 IBEP  – 1º ano 

Autoras: Célia Passos / Zeneide Silva 
(Continua) 

 
09 Esperando 

por você 
Marco Hailer Marco Hailer. 

Fonte: Recanto 

das Letras. 

Disponível em: 

http://goo.GL/f

CISc0. 

Acessoem:Jul. 

2014. 

 

Poema Texto 

literário 
Sumário 49  

10 Leia mais – 

Ciranda das 

vogais 

Zoé Rios. Zoé Rios. Belo 

Horizonte: 

RHJ, 2011.  

Cantigas 

 

 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 52 Texto não  

disponí-

vel. Breve 

apresen-

tação  

com a 

imagem 

da capa 

do livro.  
11 Dado Nani Nani. Abe-

cedário Hilário. 

Belo Horizonte: 

Abacatte, 2009, 

p. 11.  

Poema Texto 

literário 
Sumário 54  

12 Era uma 

vez 
José de 

Nicola 
José de Nicola. 

Alfabetário. 

São Paulo: 

Moderna, 2012. 

(Livro 

Eletrônico) 

Poema. 

Indicado 

em  res-

posta de  

ati-vidade 

da p. 61 

(Manual do 

Pro-

fessor). 

Texto 

literário 
Sumário  60 O texto 

não está 

completo. 

13 Torta 

salgada 
Não mencio-

nado 
Fonte: 

Receitas.com. 

Disponível em: 

http://goo.gl/xY

Wbbr>. Acesso 

em: 16 jun. 

2014.  

Receita Texto 

instrucion

al 

Sumário 66  

14 Abecedário 

Hilário.  

Alfabetário. 

O 

casamento 

do rato com 

a filha do 

besouro. 

Beijo de 

bicho 

_ _ Poemas Textos 

literários 
Sumário 70 Textos 

não  

disponí-

veis. 

Breves 

apresen-

tações  

com  ima- 

gens das 

capas 

dos 

livros. 
 

Fonte: A autora (2016) 

http://goo.gl/fCISc0.%20Acesso
http://goo.gl/fCISc0.%20Acesso
http://goo.gl/fCISc0.%20Acesso
http://goo.gl/xYWbbr
http://goo.gl/xYWbbr


 179 

Quadro 19. Catalogação da Coleção Eu gosto – Letramento e Alfabetização   
 IBEP  – 1º ano 

Autoras: Célia Passos / Zeneide Silva 
(Continua) 

 
15 O que é, o 

que é? 
Domínio 

público 
Domínio 

público 
Adivinha Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 72  

16 Miau Eva Furnari Eva Furnari. 

Bruxinha Zuzu 

e Gato Miú. 

São Paulo: 

Moderna, 2010. 

P. 16-17. 

História em 

quadrinhos 
Texto 

humorístic

o 

Sumário 76-

77 
 

17 Qual é o 

animal? 
Não 

identificado 
Não 

identificado 
Adivinhas Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 79  

18 Jacaré 

letrado 
Sérgio 

Capparelli 
Sérgio 

Capparelli. 111 

poemas para 

crianças. Porto 

Alegre: L &PM, 

2003. P. 116. 

Referên-

cia ao 

gênero 

poema no 

título da 

obra.  

Texto 

literário 
Sumário 83  

19 Leia mais: 

O livro das 

adivinhas 

Manos 

Malucos 2 

A E I O U 

 

Antônio Mota.  

Ana Maria 

Machado  

 (Angela Lago 

e Zoé Rios) 

 

Antônio Mota. 

O livro das 

adivinhas.São 

Paulo: Leya, 

2012. 

Ana Maria 

Machado. 

Manos Malucos 

2. São Paulo: 

Salamandra, 

2000. 

Angela Lago e 

Zoé Rios. A E I 

O U. Belo 

Horizonte: 

RHJ, 2008. 

Adivinhas Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 86  

20 Tá pronto, 

seu lobo? 
Domínio 

público 
Domínio 

público 
Parlenda. 

O gênero é 

citado na 

p. 88. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 88  

21 Os três 

porquinhos 
 Trad. 

Luciano 

Machado.  

O grande livro 

dos lobos. 

Trad. Luciano 

Machado. São 

Paulo: 

Companhia 

Editora 

Nacional, 2006. 

P. 40-41. 

Conto de 

fadas. O 

gênero é 

citado na 

p. 93. 

Texto 

literário 
Sumário 92-

93 
O texto 

não está 

completo. 

 

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 19. Catalogação da Coleção Eu gosto – Letramento e Alfabetização   
 IBEP  – 1º ano 

Autoras: Célia Passos / Zeneide Silva 
(Continua) 

 
22 O macaco 

foi à feira 
Domínio 

público 
Domínio público Parlen-

da. 

Indicado 

na res-

posta a 

ativida-

de da 

p.96 

(Manual 

do pro-

fessor). 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 95  

23 Olha só a 

macacada 
Ruth Rocha Ruth Rocha. 

Toda criança do 

mundo mora no 

meu coração. 

São Paulo: Ática, 

2007. 

Poema Texto 

literário 
Sumário 100-

101 
 

24 Jogo de 

Palavras: a 

boca 

Cadê? 

O Jogo da 

Parlenda. 

Brincando 

com 

parlendas 

Cristina Von.  

Guto Lins. 

Heloisa 

Prieto.  

Cláudio 

Martins  

Cristina Von. 

Jogo de Pa-

lavras: a boca. 

São Paulo: 

CALLIS, 2009. 

Guto Lins. Cadê? 

São Paulo: 

Globo, 2008. 

Heloisa Prieto. O 

jogo da parlenda. 

São Paulo: 

Companhia das 

letrinhas, 2005. 

Cláudio Martins. 

Brincando com 

par-lendas. São 

Paulo: Paulus, 

2010. 

Parlenda

s 
Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 106 Textos 

indispo-

níveis. 

Breves 

apresen-

tações  

com as 

imagens 

das ca-

pas dos 

livros 

 

 

25 O porto Tarsila do 

Amaral 
 Pintura. Texto de 

imagem 
Sumário 108  

26 Meninos sol-

tando pipas 
Candido 

Portinari 
 Pintura Texto de 

imagem 
Sumário 114  

27 Tarsila, 

menina 

pintora 

 

Candinho e 

o projeto 

guerra e 

paz 

Lúcia Fidalgo.  

 

Sávia 

Dumont.  

Lúcia Fidalgo. 

Tarsila, menina 

pintora. São 

Paulo: PAULUS, 

2009. 

Sávia Dumont. 

Candinho e o 

projeto guerra e 

paz. São Paulo: 

Companhia das 

letrinhas, 2012. 

O 

gênero 

não é 

mencion

ado. 

Sugere-

se 

biografia

. 

Texto de 

informaçã

o 

científica 

Sumário 120 Textos 

Indispo-

níveis. 

Breves 

apresen-

tações  

com as 

imagens 

das ca-

pas dos 

livros 
Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 19. Catalogação da Coleção Eu gosto – Letramento e Alfabetização   
 IBEP  – 1º ano 

Autoras: Célia Passos / Zeneide Silva 
(Continua 

 
28 O rato 

Romeu 
Almir Correia Almir Correia. 

Trava-língua, 

quebra-queixo, 

rema-rema, 

remelexo. São 

Paulo: Cortez, 

2008. 

Trava-

língua. O 

gênero é 

mencionad

o na p. 

123. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 122  

29 Olha o sapo 

dentro do 

saco  

Domínio 

público 
Domínio 

público 
Trava-

língua. O 

gênero é 

citado nas 

orientaçõe

s 

presentes 

no Manual 

do 

professor. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 128  

30 Sapo-

cururu 
Domínio 

público 
Domínio 

público 
Cantiga. O 

gênero é 

citado na 

p. 134. 

Texto 

Literário. 

.Literatura 

Oral 

Sumário 134-

135 
 

31 Turma da 

Mônica: 

folclore 

brasileiro  

Maurício de 

Sousa 
Maurício de 

Sousa. Turma 

da Mônica: 

folclore 

brasileiro. São 

Paulo: 

Girassol, 2010. 

Parlendas 

Trava-

línguas 

Cantigas 

Advinhas 

Texto 

Literário. 

Texto 

humorístic

o. 

Literatura 

Oral 

Sumário 138 Texto 

indispo-

nível. 

Breve 

apresen-

tação  

com a 

imagem 

da capa 

do livro. 
32 Telefone 

sem fio e 

Fio sem 

telefone 

Sinval Medina 

e Renata 

Bueno 

Sinval Medina 

e Renata 

Bueno. 

Cachorro tem 

dia de cão? 

São Paulo: 

Editora do 

Brasil, 2012, p. 

14-15.  

Quadri-

nhas. 

Citado na 

p. 140. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 140  

33 Telefone 

sem fio 
Dilan 

Camargo 
Dilan Camargo. 

Brincriar. Porto 

Alegre: Projeto, 

2007, p. 8-9. 

Poema. O 

gênero é 

citado na 

p. 146.  

Texto 

literário 
Sumário 146-

147 
 

34 Leite de 

vaca e 

Vaca de 

leite 

Sinval Medina 

e Renata 

Bueno 

Sinval Medina 

e Renata 

Bueno. 

Cachorro tem 

dia de cão? 

São Paulo: 

Editora do 

Brasil, 2012, p. 

16-17. 

Quadri-

nhas. 

Citado nas 

orienta-

ções do 

Manual do 

professor. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 148  

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 19. Catalogação da Coleção Eu gosto – Letramento e Alfabetização   
 IBEP  – 1º ano 

Autoras: Célia Passos / Zeneide Silva 
(Continua)) 

 
35 Diga um 

verso bem 

bonito! 

Maria José 

Nóbrega e 

Rosane 

Pamplona. 

Maria José 

Nóbrega e 

Rosane 

Pamplona. 

Diga um verso 

bem bonito! 

São Paulo: 

Moderna, 2005. 

Quadrinha

s. O 

gênero é 

citado na 

p. 158. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário  Texto 

indispo-

nível, é 

feita uma  

breve 

apresenta

ção do 

mesmo 

com a 

imagem 

da capa 

do livro. 
36 Você sabia 

que 

astronauta 

bebe xixi no 

espaço? 

Reinaldo José 

Lopes 
Fonte: Folha de 

S. Paulo, 25 

maio 2013. 

Suplemento 

Folhinha. 

Disponível em: 

< 

http://goo.gl/7IS

AEK>. Acesso 

em: 16 jun. 

2014.  

Reportage

m. O 

gênero é 

citado na 

p. 161. 

Texto 

jornalístic

o  

Sumário 160  

37 Por que as 

zebras são 

listradas? 

Revista 

Ciência Hoje 

das Crianças 

(ON-LINE).  

Fonte: Revista 

Ciência Hoje 

das Crianças 

(ON-LINE). 

Disponível em: 

http://goo.gl/q6

7qmo. Acesso 

em: 16 jun. 

2014. 

Reporta-

gem. I pelo 

Manual do 

professor. 

Texto 

jornalístic

o 

Sumário 164-

165 
 

38 Zebrinha Wania 

Amarante 
Wania Ama-

rante. Cobras e 

Lagartos. São 

Paulo: FTD, 

2011, p. 49. 

Poema. O 

gênero é 

citado na 

p. 171. 

Texto 

literário 
Sumário 171  

39 Não existe 

título/texto 

definido 

Não existe 

autor definido 
---- ---- Textos de 

informaçã

o 

científica/j

ornalístico

s.  

Sumário 173 Sem  

indicação 

de li-

vro/obra.

Apenas  

sugestão 

de bus-

car su-

plemento 

infantil ( 

jornais e 

revis-tas) 

escritos 

para 

crianças. 
 

Fonte: A autora (2016) 

http://goo.gl/7ISAEK
http://goo.gl/7ISAEK
http://goo.gl/q67qmo
http://goo.gl/q67qmo
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Quadro 19. Catalogação da Coleção Eu gosto – Letramento e Alfabetização   
 IBEP  – 1º ano 

Autoras: Célia Passos / Zeneide Silva 
(Continua) 

 
40 Suco de 

Kiwi 
Corinne 

Albaut 
Corinne Albaut. 

40 receitas sem 

fogão. Trad. e 

Adap. Gisela 

Tomanik Ber-

land. São Paulo: 

Com-panhia 

Editora Nacional, 

2005, p. 91. 

Receita. O 

gênero é 

citado na 

p. 175. 

Texto 

instruci-

onal 

Sumário 175  

41 Suco de 

abacaxi 

com 

hortelã 

Não men-

cionado 
Fonte: Guia da 

Cozinha – UOL. 

Disponível em: 

http://goo.gl/1Z9

ERj. Acesso em: 

16 jun. 2014. 

Receita. O 

gênero é 

citado na 

p. 182. 

Texto 

instruci-

onal 

Sumário 182  

42 40 

Receitas 

sem fogão 

 

As 

deliciosas 

férias de 

Beatriz: 

viagens 

pelo sul 

do Brasil 

 

Super-

sucos 

para 

crianças 

Corine 

Albault.  

Carla 

Pernambuco. 

Michael Van 

Straten.  

Corine Albault.40 

Receitas sem 

fogão. São 

Paulo: Com-

panhia Editora 

Nacional, 2005. 

Carla Per-

nambuco. As 

deliciosas férias 

de Beatriz: 

viagens pelo sul 

do Brasil. São 

Paulo: Leya, 

2012. 

Michael Van 

Straten. 

Supersucos para 

crianças. São 

Paulo: Larousse 

do Brasil, 2009. 

Receitas 

(gênero 

predomina

nte). O 

gênero é 

citado na 

p. 190.  

Texto 

instruci-

onal 

Sumário 190 Textos 

indispo-

níveis. 

São feitas  

breves 

apresen-

tações 

dos 

mesmos 

com as 

imagens 

das ca-

pas dos 

livros. 

43 Ficha 

informa-

tiva sobre 

a girafa 

Fonte: 

Crianças – 

terra.com.br 

Disponível 

em: 

http://goo.gl/m

0FFIH. 

Acesso em: 

16 jun. 2014 

Fonte: Crianças 

– terra.com.br 

Disponível em: 

http://goo.gl/m0F

FIH. Acesso em: 

16 jun. 2014 

Ficha 

informa-

tiva 

Texto de 

informa-

ção 

científica  

Sumário 192  

44 Girafa Maiti Frank 

Carril 
Maiti Frank 

Carril. De 

avestruz a zebra. 

São Paulo: Ática, 

2010, p. 14. 

Quadrinha. 

O gênero é 

citado na 

p. 196. 

Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumário 196-

197 
 

 

Fonte: A autora (2016) 

http://goo.gl/1Z9ERj
http://goo.gl/1Z9ERj
http://goo.gl/m0FFIH
http://goo.gl/m0FFIH
http://goo.gl/m0FFIH
http://goo.gl/m0FFIH
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Quadro 19. Catalogação da Coleção Eu gosto – Letramento e Alfabetização   
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Autoras: Célia Passos / Zeneide Silva 
(Conclusão) 

 

45 Ficha 
informativa 

sobre o 
guepardo 

Não men-
cionado 

Fonte: 
Crianças – 

terra.com.br 
Disponível em: 
http://goo.gl/RN
tGhN. Acesso 

em: 16 jun. 
2014. 

Ficha 
informa-

tiva 

Texto de 
informa-

ção 
científica 

Sumário 200  

46 ABC dos 
animais 

Renata 
Aragão 
Artiaga. 

Renata Aragão 
Artiaga. ABC 
dos animais. 

Rio de Janeiro: 
Editora 1, 

2011. 

Fotografias 
e não 

definido. 

Texto de 
informaçã

o 
científica 
e Outros 

Sumário 206 Texto in-
dispo-nível. 
A-presen-
tação  da 

imagem da 
capa do 

livro.  
47 Tirinha Maurício de 

Sousa 
Maurício de 

Sousa. As tiras 
clássicas da 

turma da 
Mônica. v.7. 

Barueri: Pani-
ni, 2011, p. 

118. 

Tirinha Texto 
humorístic

o 

Sumário 208  

48 Capa do 
livro A po-
luição tem 
solução! 

Guga 
Domenico 

Nova 
Alexandria 

Capa do 
livro 

Texto 
publicitári

o 

Sumário 212  

49 Tirinha  Maurício de 
Sousa 

Maurício de 
Sousa. As tiras 

clássicas da 
turma da 

Mônica. v. 7. 
Barueri: Panini, 
2011, p. 115. 

Tirinha Texto 
humorístic

o 

Sumário 213  

50 As tiras 
clássicas 
da turma 
Mônica 

Maurício de 
Sousa. 

Maurício de 
Sousa. As tiras 

clássicas da 
turma da 
Mônica. 

Barueri: Panini, 
2011. 

Tirinhas Texto 
humorístic

o 

Sumário 216 Texto 
indispo-
nível. 

Apresen-
tação   da 
imagem da 

capa do 
livro. 

51 A quituteira 
do 

quilombo 

Silvio Costta Silvio Costta. 
Abecedário A-
fro de Poesia. 

São Paulo: 
Paulus, 2012, 

p. 22-23. 

Conto  Texto 
literário 

Sumário 218
-

219 

 

52 Abecedário 
Afro de 
Poesia. 

Silvio Costta Silvio Costta. 
Abecedário 

Afro de Poesia. 
São Paulo: 

Paulus, 2012. 

Não é 
mencionad

o.  

Texto 
literário 

Sumário 226  

 

Fonte: A autora (2016) 

http://goo.gl/RNtGhN
http://goo.gl/RNtGhN
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Cipriano 

(Continua) 

 

Ord Título Autor Fonte Gênero 
Tipologia 

Textual 
Indicaçã

o 
Pág Obs 

01 O trânsito 

no 

mundinho 

Ingrid 

Biesemeyer 

Bellinghause

n 

Ingrid 

Biesemeyer 

Bellinghause

n. O trânsito 

no mundinho. 

São Paulo: 

DCL, 2006. 

Capa de 

livro 
Texto 

publicitário 

 

Sumário 12  

02 O menino 

maluqui-

nho 

Ziraldo Ziraldo. As 

melhores 

tiradas do 

menino 

maluquinho. 

São Paulo: 

Melhorament

os, 2000. 

História em 

quadrinhos 
Texto 

humorístico 
Sumário 21   

03 Histórias 

para ouvir 

e contar / 

As aven-

turas do 

bone-

quinho do 

banheiro 

(Capa)  

Ziraldo Ziraldo. As 

aventuras do 

bonequinho 

do banheiro. 

São Paulo: 

Melhorament

os, 2000. 

Capa de 

livro 
Texto 

publicitário 
Sumário 36  

04 Sugestões 

de leitura 

(Sem título 

- sumário) 

-As 

aventuras 

do Avião 

vermelho. 

-Nuvem é 

dragão. 

-O livro dos 

gestos e 

dos 

símbolos.  

- Erico 

Verissimo 

- Fabiano 

dos Santos 

- Ruth Rocha 

As aventuras 

do avião ver-

melho, de Eri-

co Verissimo,  

Companhia 

das Letri-

nhas/Nuvem é 

dragão, de 

Fabiano dos 

Santos, 

Editora 

Cortez./O livro 

dos gestos e 

dos símbolos, 

de Ruth 

Rocha, 

Editora. Me-

lhoramentos. 

 

Não 

mencio-

nados. 

Não 

menciona-

dos 

Sumário 37  

 

Fonte: A autora (2016) 
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05 O direito a 

um nome 
Ruth 

Rocha 
Ruth Rocha. Os Direitos 

da criança. 6. Ed, São 

Paulo: Ática, 1996. P. 

24. 

Não 

mencio-

nado 

Não 

mencio-

nado 

Sumá-

rio 
41 Texto não 

está 

completo. 

06 Quem 

quiser 

saber meu 

nome 

Rose 

Marie 

Reis 

Garcia / 

Lilian 

Argentina 

Marques 

Rose Marie Reis Garcia; 

Lilian Ar-gentina 

Marques. Brincadeiras 

Cantadas. Porto Alegre: 

KUARUP, 1992. 

Quadri-

nha 
Texto 

Literário. 

Literatura 

Oral 

Sumá-

rio 
49  

07 Lista de 

chamada 

do 1º ano 

(Sem 

texto) 

 Não 

apresent

a autor 

Não menciona fonte. Lista de 

chama-

da 

Outros Sumá-

rio 
55 Não existe 

a 

presença 

de texto. A 

cópia da 

lista   seria 

providen-

ciada para 

cada 

criança da 

turma. 

08 Histórias 

para ouvir 

e contar 

(sumário) 

Gabriel; 

Ana e Ana 

(capas de 

livro)  

Ilan 

Brenman

; 

-Silvana 

Rando; 

-Célia 

Cristina.  

Ilan Bren-man; Silvana 

Rando. Gabriel. São 

Paulo: Brinque Book, 

2008. 

Célia Cristina. Ana e 

Ana. São Paulo: Editora 

DCL, 2007. 

História 

Capas 

dos 

livros 

Texto 

publicitári

o 

Texto 

literário 

(apenas 

um deles 

será es-

colhido) 

Sumá-

rio 
64  

09 Sugestões 

de leitura 

(Sem título - 

sumário) 

- Clara 

- Marcelo, 

marmelo, 

martelo e 

outras 

histórias. 

- O apeli-do  

de Mariana. 

-Pedro 

-Pedro e 

Tina 

-Ilan 

Brenman 

- Ruth 

Rocha 

-Cristina 

Von 

-Bartolo-

meu C. 

de 

Queirós 

- 

Stephen 

M. King  

Clara, de Ilan Bren-man, 

Ed. Brinque-

Book.Marcelo, marmelo, 

martelo e outras histórias, 

de Ruth Rocha, Ed. 

Salamandra. 

O apelido de Mariana, de 

Cristina Von, Editora 

Callis. 

Pedro, Bartolomeu 

Campos de Queirós, 

Editora Global.Pedro e 

Tina, de Stephen Michael 

King, Editora Brinque-

book.  

Não 

mencio-

nado. 

Não 

menciona

do. 

Sumário 65  

 

Fonte: A autora (2016) 
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(Continua) 

 

10 O alfabeto José Paulo 

Paes 
José Paulo Paes et 

Al. Um poema puxa 

o outro. São Paulo: 

Companhia das 

Letrinhas, 2002, p. 9.  

Poema Texto 

Literário 
Sumári

o 
69-

71 
 

11 Histórias 

para ouvir 

e contar 

(Sem título 

– 

sumário). 

ABC 

Curumin já 

sabe ler 

Alfabetário 

Alfabeto 

de 

histórias 

Bia Hetzel 

e Silvia 

Negreiros 

José de 

Nicola 

Gilles 

Eduar 

ABC Curumin já 

sabe ler, de Bia 

Hetzel e Silvia 

Negreiros, Editora 

Manati. 

Alfabetário, de José 

de Nicola, Editora 

Moderna. 

Alfabeto de histórias, 

de Gilles Eduar, 

Editora Ática. 

Não 

mencio

nado. 

Não 

menciona

do. 

Sumári

o 
97  

12 A bruxinha  

e o 

Gregório 

Eva 

Furnari 
Eva Furnari. A 

bruxinha e o 

gregório. São Paulo: 

Ática, 1999. P. 30. 

História 

(contad

a 

apenas 

por 

desenh

os) 

Texto 

humorísti

co 

Sumári

o 
102  

13 Como o 

gato e o 

rato se 

tornaram 

inimigos 

Rogério 

Andrade 

Barbosa 

Rogério Andrade 

Barbosa. Bichos da 

África 4: lendas e 

fábulas. São Paulo: 

Melhoramentos, 

1998. 

História Texto 

Literário 
Sumá-

rio 
111

-

114 

Faltam 

trechos 

do texto. 

14 Tira 

Mônica 
Maurício 

de Sousa 
Maurício de Sousa. 

Mônica. N. 32. São 

Paulo: Globo, 1989. 

Tira Texto 

humorísti

co 

Sumári

o 
122 Este é o 

terceiro 

texto da 

seção 

“Hora da 

leitura” da 

unidade 

4.  

 

Fonte: A autora (2016) 
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15 Histórias 

para ouvir 

e contar 

(Sem título 

– 

sumário). 

Ida e volta 

O dia a dia 

de Dadá 

A pipa 

O gato e a 

árvore 

Juarez 

Machado. 

Marcelo 

Xavier. 

Roger 

Mello. 

Rogério 

Coelho. 

Juarez Machado. Ida 

e Volta. Rio de 

Janeiro: Agir, 1994./ 

Marcelo Xavier. O 

dia a dia de Dadá. 

São Paulo: Formato, 

2009./ Roger Mello. 

A pipa. São Paulo: 

Paulinas, 2008./ 

Rogério Coelho. O 

gato e a árvore. 

Curitiba: Positivo, 

2009. (Coleção 

História à vista). 

 

Capa 

de livro. 

(percebi

do na 

página 

126). 

 

Texto 

publicitári

o 

Sumári

o 
126 Este é o 

texto da 

seção 

“Histórias 

para ouvir 

e contar” 

da 

unidade 

4. As 

capas 

dos livros 

se 

referem a 

histórias 

que 

apresenta

m apenas 

imagens 

(p. 126). 

16 Sugestões 

de leitura 

(Sem título 

– 

sumário). 

E o 

palhaço, o 

que é? 

Ida e 

Volta. 

O amigo 

da 

bruxinha. 

Guto Lins 

Juarez 

Machado 

Eva 

Furnari 

E o palhaço, o que 

é?, de Guto Lins, 

Editora FTD./     Ida 

e Volta, de Juarez 

Machado, Editora 

Agir./       O amigo da 

bruxinha, de Eva 

Furnari, Editora 

Moderna.  

Não 

mencio

nado. 

Não 

menciona

do. 

Sumá-

rio 
127 Estas são 

as 

indicaçõe

s de texto 

da seção 

“Sugestõ

es de 

leitura” da 

unidade 

4. 

17 A escola Cláudio 

Thebas 
Cláudio Thebas. 

Amigos do peito. 

Belo Horizonte: 

Formato, 1996. P. 8-

9. 

Poema Texto 

literário 
Sumári

o 
131

-

132 

 

 

Fonte: A autora (2016) 



 189 

Quadro 20. Catalogação da Coleção Pequenos Exploradores  – Letramento e Alfabetização    

 1º ano – Editora Positivo - Autoras: Maria Otília Leite Wandresen / Lucia Helena Ribeiro 

Cipriano 
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18 A caminho 

da escola 
Fabia 

Terni 
Fabia Terni. A caminho da 

escola. São Paulo: Studio 

Nobel, 2009. 

Capa do 

livro 
Texto 

publicit

ário 

Sumá-

rio 
147  

19 Histórias 

para ouvir e 

contar (Sem 

título) 

Indicação da 

leitura da 

história 

contada no 

livro A 

caminho da 

escola.  

Fábia 

Terni. 

(citado na 

p. 147). 

Fabia Terni. A caminho da 

escola. São Paulo: Studio 

Nobel, 2009. (Citado na p. 

147). 

História Não 

explici-

tado. 

Sumá-

rio 
155  Esse livro 

faz parte 

do mate-

rial 

enviado 

pelo MEC 

às esco-

las públi-

cas brasi-

leiras (ver 

p. 155). 

20 Sugestões 

de leitura 

(Sem título – 

sumário) 

A escola do 

Marcelo. 

Escola da 

bicharada. 

Escolas de 

outras partes 

do mundo. 

Na minha 

escola todo 

mundo é 

igual. 

O casamento 

do rato com 

a filha do 

besouro. 

- Ruth 

Rocha. 

- Paula 

Bernardo 

-

Leonardo 

Tomazi 

Röcher 

-Rossana 

Ramos e 

Priscila 

Sanson 

-Rosinha 

 

A escola do Marcelo, de 

Ruth Rocha, Editora 

Salamandra./ Escola da 

bicharada, de Paula 

Bernardo, SEED Editorial./ 

Escolas de outras partes 

do mundo, de Leonardo 

Tomazi Röcher, Editora 

Aymará./ Na minha escola 

todo mundo é igual, de 

Rossana Ramos e Priscila 

Sanson, Editora Cortez./   

O casamento do rato com 

a filha do besouro, de 

Rosinha, Editora Jujuba. 

Não 

mencion

ado. 

Não 

mencio

nado. 

Sumár

io 
155  

21 Adivinha do 

urubu 
Adivinha 

folclórica 
Adivinha folclórica Adivinha Texto 

Literá-

rio. 

Literatu

ra Oral 

Sumár

io 
159  

22 Sou granda-

lhão e tenho 

a pele 

enrugada: 

sabe quem 

sou? 

Moira 

Butterfiel

d e 

Wayne 

Ford 

Moira Butterfield,; FORD, 

Wayne. Sou grandalhão e 

tenho a pele enrugada: 

sabe quem sou? São 

Paulo: Moderna, 2008. 

Capa de 

livro 
Texto 

publicit

ário 

Sumár

io 
167  

 

Fonte: A autora (2016) 
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23 O som dos bichos  Geraldo 
Amaral e 
Renato 
Rocha 

Geraldo Amaral; 
Renato Rocha. O 
som dos bichos. 
Intérprete: MPB4. 
IN:MPB4. Adivinha o 
que é. São Paulo: 
Ariola, 1981. 1 CD. 
Faixa 1.  

Letra da 
canção 

Texto 
Literá-

rio. 
Litera-

tura 
Oral 

Sumár
io 

173  

22 Guariba e 
Guaruba, de Lalau 

e Laurabeatriz 

Lalau; 
Laurabea-
triz.   

Lalau; Laurabeatriz. 
Mais brasileirinhos. 
São Paulo: COSAC & 
NAIFY, 2003. 

Poema. Texto 
Literá-

rio 

Sumár
io 

176  

23 Histórias para 
ouvir e contar 
(Sem título – 

sumário). 

Sem título na p. 
183. Indicação de 
consulta a seção 
“Textos para a 
seção Histórias 

para ouvir e 
contar” do Manual 

do Professor. 

O título do texto 
na seção sugerida 
é “A macaca que 

perdeu a banana”. 

Ruth 
Rocha 

Ruth Rocha. 
Almanaque Ruth 
Rocha. São Paulo: 
Ática, 2005. P. 82-84.  
(Essa referência 
encontra na p. 395 do 
manual do professor). 

História Texto 
Literá-

rio 

Sumár
io 

183 Na p. 183 
existe  
breve 

menção 
ao em-
redo da 
história 

que deve 
ser lida na 

seção 
“Textos 
para a 
seção 

Histórias 
para ouvir 
e contar” 
do Ma-
nual do 

Professor 
(pp. 394-

395) 
24 Sugestões de 

leitura (sem título 
– sumário). 

Galo, galo, não 
me calo. 

O caso da lagarta 
que tomou chá de 

sumiço. 

Olha o bicho. 

Rimas da floresta. 

-Sylvia 
Orthof 

- Nelson 
Célio de 
Oli-veira 
Filho 

-José 
Paulo 
Paes 

-José 
Santos e 
Laura-
beatriz  

Galo, galo, não me 
calo, de Sylvia 
Orthof, Formato 
Editorial./O caso da 
lagarta que tomou 
chá de sumiço, de 
Nelson Célio de 
Oliveira Filho, Editora 
Brinque-book./ Olha o 
bicho,de José Paulo 
Paes, Editora Ática./ 
Rimas da floresta, de 
José Santos e 
Laurabeatriz, Editora 
Peirópoilis 

Não 
mencion

ado. 

Não 
mencio
nado. 

Sumár
io 

183  

25 Sobremesa Ciça Ciça. Rola rima. Rio 
de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2004.  

Poema Texto 
Literári

o 

Sumár
io 

187  

 

Fonte: A autora (2016) 
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26 A feira II Tarsila do 
Amaral 

Tarsila do Amaral. A 
feira II. 1925. 1 Óleo 
sobre tela, Color., 46 
cm x 55 cm. Coleção 
Particular.  

Obra de 
arte 

Texto 
de 

image
m 

Sumár
io 

196  

27 A Quitanda Carlos 
Queiroz 
Telles 

Carlos Queiroz 
Telles. Abobrinha 
quando cresce... São 
Paulo: Moder-na, 
2010. P. 10. 

Poema Texto 
Literári

o 

Sumár
io 

200  

28 Histórias para 
ouvir e contar 
(Sem título – 

sumário). 

Indicação de 
consulta a seção 
"Textos para a 
seção Histórias 

para ouvir e 
contar" do Manual 

do Professor. 

O título do texto 
na seção sugerida 
é "Branca de Neve 
e os sete anões” 

Jacob 
Grimm 

Wilhelm 
Grimm 

Jacob Grimm e 
Wilhelm Grimm. 
Contos de Grimm. 
São Paulo: 
Companhia das 
Letrinhas, 1996. 

História Texto 
Literá-

rio 

Sumár
io 

207  Na p. 207 
existe 
breve 

menção 
ao em-
redo da 
história 

que deve 
ser lida na 

seção 
"Textos 
para a 
seção 

Histórias 
para ouvir 
e contar" 
do Ma-
nual do 

Professor 
(pp.  396-

403) 
29 Sugestões de 

leitura (sem título-
sumário) 

Fruta no pé: o que 
é, o que é? 

Poesia é fruta 
doce e gostosa. 

Saladinha de 
Queixas. 

Maria 
Lucia 
Godoy. 

Elias José. 

Tatiana 
Belinky 

Fruta no pé: o que é, 
o que é?, de Maria 

Lúcia Godoy, Editora 
Lê./ Poesia é fruta 
doce e gostosa, de 
Elias José, Editora 
FTD./ Saladinha de 
Queixas, de Tatiana 

Belinky, Editora 
Moderna 

Não 
mencion

ado. 

Não 
mencio
nado. 

Sumár
io 

207  

30 Infância Sonia 
Miranda 

Sonia Miranda. Pra 
boi dormir. Rio de 
Janeiro: Record, 

1999. P. 44. 

Poema Texto 
Literári

o 

Sumár
io 

211  

31 Tira Magali Maurício 
de Sousa 

Maurício de Sousa. 
Magali. São Paulo: 
GLOBO,  N. 128, 
Maio 1994. P. 17. 

História 
em 

quadrinh
os 

Texto 
humorí
stico 

Sumár
io 

217  

 

Fonte: A autora (2016) 
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32 Amarelinha Hardy 

Guedes 
Hardy Guedes. O 

bailado: primeiros 

movimentos. São 

Paulo: Scipione, 

1992. P. 6. 

Poema Texto 

Literá-

rio 

Sumá-

rio 
226 Este é o 

terceiro 

“Hora da 

leitura” da 

unidade 8. 

33 Histórias para 

ouvir e contar 

(sem título – 

sumário) 

Indicação de 

consulta a seção 

"Textos para a 

seção Histórias 

para ouvir e 

contar" do 

Manual do 

Professor. 

O título do texto 

na seção 

sugerida é 

“Pinóquio” 

Peter 

Holeione. 
Peter Holeione. 

Pinóquio. In:____. 

Pinóquio e outras 

histórias. São 

Paulo: Paulinas, 

1996. 

História Texto 

Literár

io 

Sumári

o 
234  Na p. 234 

existe breve 

menção ao 

enredo da 

história que 

deve ser lida 

na seção 

“Textos para 

a seção 

Histórias 

para ouvir e 

contar” do 

Ma-nual do 

Professor 

(pp.  403-

410) 

34 Sugestões de 

leitura 

.Barangadão 

Arco-íris: 36 

brinquedos 

inventados por 

meninos e 

meninas. 

Brincando nas 

nuvens. 

Nem todo mundo 

brinca assim! – 

conversando 

sobre identidade 

cultural. 

 

Adelso 

Murta 

Filho 

Nye 

Ribeiro 

Ivan 

Alcântara 

Barangadão Arco-

íris: 36 brinquedos 

inventados por 

meninos e 

meninas, de 

Adelso Murta 

Filho, Editora 

Peirópolis./Brincan

do nas nuvens, de 

Nye Ribeiro, 

Editora do Brasil./ 

Nem todo mundo 

brinca assim! – 

conversando sobre 

identidade cultural, 

de Ivan Alcântara, 

Escala 

Educacional 

Não 

mencio

nado 

Não 

menci

onado

. 

Sumári

o 
234  Os livros 

citados 

fazem parte 

do “Pro-

grama 

Acervos 

Complemen-

tares”, 

distribuído 

pelo MEC 

nas escolas 

públicas 

brasileiras 

para uso nas 

salas de aula 

do 1º e do 2º 

ano do 

Ensino 

Fundamen-

tal. Estão, 

respectiva-

mente, nos 

acervos 4, 4 

e 2. 

 

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 21. Catalogação da Coleção Mundo Amigo – Letramento e Alfabetização   

1º ano – Editora SM 

Autoras: Ivaneide Dantas da Silva / Patrícia Prado Calheta 

(Continua) 

 

Ord Título Autor Fonte Gênero Tipologia 
Textual Indicação Pág Obs 

01 Organizan
do o dia a 

dia 
(sumário) 

Gente tem 
sobreno-

me 

Toquinho e 
Elifas 
Andreato 

Toquinho e 
Elifas 
Andreato. 
Gente tem 
sobrenome. 
Intérprete 
Toquinho. 
Em: Canção 
de todas as 
crianças. 
Universal 
Music, 1987.  

Letra da 
canção 

Texto 
Literário. 
Literatura 

Oral 

Sumário 10-
11 

 

02 Leitura 1 
(sumário) 

Lista dos 
alunos do 
1º ano B 

Editora Editora 

Ilustrações: 
Claudio 
Chiyo/ID/BR 

Lista Outros Sumário 12-
13 

 

03 Leitura 2 
(sumário) 
Aniversá-

rios da 
turma do 
1º ano B 

Editora Editora 

Ilustrações: 
Claudio 
Chiyo/ID/BR 

Lista Outros Sumário 20-
21 

 

04 Pedidos e 
Avisos 

(sumário) 
Bilhete ao 

Senhor 
Grilo 

Sérgio 
Capparelli. 

Sérgio 
Capparelli. 
111 poemas 
para crian-
ças. Porto 
Alegre: 
L&PM, 2006. 
P. 52. 

Poema Texto literário Sumário 36-
37 

 

05 Leitura 1 
(sumário) 
Bilhete 1 
Bilhete 2 

Editora Editora 
Ilustrações: 
Andréa 
Vilela / 
ID/BR  

Bilhete Texto 
epistolar 

Sumário 38-
39 

 

06 Leitura 2 
(sumário) 

Bilhete 1 

Bilhete 2 

Editora 

Ilustrações: 
Andréa 
Vilela/ID/BR 

Editora 

Ilustrações: 
Andréa 
Vilela/ID/BR 

Bilhete Texto 
epistolar 

Sumário 46-
47 

 

Fonte: A autora (2016) 
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1º ano – Editora SM 

Autoras: Ivaneide Dantas da Silva / Patrícia Prado Calheta 

(Continua) 

 

07 Palavras para 
cantar e dançar 

Se esta rua 
fosse minha 

Domínio 
público 

Domínio 
público 

Letra 
de 

cantiga 

Texto Literário 
Literatura Oral 

Sumário 66-67  

08 Leitura 1 
(sumário) 

O cravo e a 
rosa 

Alecrim 

Domínio 
público 

Domínio 
público 

Letra 
de 

cantiga 
de 

roda 

Texto Literário. 
Literatura oral 

Sumário 68-69  

09 Leitura 2 
(sumário) 

Pintor de 
Jundiaí 

Fui ao mercado 

Domínio 
público 

Domínio 
público 

Letra 
de 

cantiga 
de 

roda 

Texto Literário. 
Literatura Oral 

Sumário 76-77  

10 Adivinhe e 
rime... se puder! 

(sumário) 

O que é, o que 
é? 

Paulo Tatit 
e Edith 
Derdyk 

Paulo Tatit e 
Edith Der-
dyk. O que é, 
o que é? Em: 
palavra 
cantada. Pé 
com pé. 
MCD World 
Music, 2005.  

Letra 
de 

canção 

Texto Literário. 
Literatura Oral 

Sumário 92-93  

11 Leitura 1 
(sumário) 

Adivinhas 1 e 2 
, Adi-vinhas 3 e 

4 

Domínio 
público 

Domínio 
público 

Adivi-
nhas 

Texto Literário. 
Literatura Oral 

Sumário 94-95  

12 Leitura 2 
(sumário) 

Parlenda 1 
Parlen-da 2 e 3 

Domínio 
público 

Domínio 
público 

Parlen
da 

Texto Literário. 
Literatura Oral 

Sumário 102-
103 

 

13 Hoje é dia de 
festa! (sumário) 

Ruth 
Rocha. 

Ruth Rocha. 
Fábulas de 
Esopo. São 
Paulo: Sala-
mandra, 
2010. P. 36-
37. 

Fábula Texto literário Sumário 122  

 

Fonte: A autora (2016) 
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Autoras: Ivaneide Dantas da Silva / Patrícia Prado Calheta 

(Continua) 

 

14 Leitura 1 (sumário) 

Convite 1 

Convite 2 

Editora 

Ilustrações: 

Mariângela 
Haddad/ID/
BR 

Editora 

Ilustrações: 
Mariângela 
Haddad/ID /BR 

Convite Texto 
instrucio-

nal 

Sumá-
rio 

124-
125 

 

15 Leitura 2 (sumário) 

Convite 1 

Convite 2 

Editora 

Ilustrações: 
Mariângela 
Haddad/ID/
BR 

Editora 

Ilustrações: 
Mariângela 
Haddad/ID/BR 

Convite Texto 
instrucio-

nal 

Sumá-
rio 

132-
133 

 

16 Descobrindo como 
jogar e brincar 

(sumário) 

Teresinha e 
Gabriela 

Ruth Rocha.  Ruth Rocha.  
Marcelo, 
Marmelo, Martelo 
e outras histórias. 
São Paulo: 
Salamandra, 
1999. P. 28-36. 

História Texto 
literário. 
Literatur
a Oral. 

Sumá-
rio 

148-
149 

 

17 Leitura 1 (sumário) 

Corda 

Zerinho 

Não men-
cionado 

Mapa do brincar. 
Disponível em: 
http://mapadobrin
car.folha.com.br/b
rincadeiras/corda/
. Acesso em: 13 
Maio 2014. 

Mapa do brincar. 
Disponível em: 
http://mapadobrin
car.folha.com.br/b
rincadeiras/corda/
237-zerinho. 
Acesso em: 13 
Maio 2014. 

Regra 
de jogos 
e brinca-

deiras 

Texto 
instrucio-

nal 

Sumá-
rio 

150-
151 

 

18 Leitura 2 (sumário) 

Vassourobol 
Claudia 
Aratangy 
(organiza-
ção).  

Claudia Aratangy 
(organização). 
Ler e escrever: 
livro de textos do 
aluno. São Paulo: 
SEE/ FDE, 2008. 
P. 175. 

Regra 
de jogo 

Texto 
instrucio-

nal 

Sumá-
rio 

158-
159 

  

19 Palavras que se 
acumulam (su-

mário) Fui visitar a 
minha tia em 

Marrocos 

Domínio 
público 

Domínio público  Letra de 
canção 

Texto 
Literário. 
Literatur
a Oral 

Sumá-
rio 

178-
179 

 

 

Fonte: A autora (2016) 

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/237-zerinho.
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/237-zerinho.
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/237-zerinho.
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/corda/237-zerinho.
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Quadro 21. Catalogação da Coleção Mundo Amigo – Letramento e Alfabetização   
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Autoras: Ivaneide Dantas da Silva / Patrícia Prado Calheta 

(Conclusão) 

 

20 Leitura 1 

(sumário) 

Uma boa 

cantoria 

Ana 

Maria 

Machado.   

Ana Maria Machado. 

Uma boa cantoria. 

São Paulo: FTD, 

2003. P. 7-13, 25-27. 

Conto. 

Conto de 

Acumu-

lação     

(pp. 180 

e 185) 

Texto 

literário 
Sumá

rio 
180-

182 
O texto 

não está 

disponí-

vel na 

íntegra. 

21 Leitura 2 

(sumário) 

Tanto, tanto! 

Trish 

Cooke. 
Trish Cooke. Tanto, 

tanto! São Paulo: 

Ática, 1997. s. p. 

(Text c 1994 Trish 

Cooke / Extract from 

SO MUCH by Trish 

Cooke & Illustrated by 

Helen Oxenbury / 

Reproduced by 

permission of Walker 

Books Ltd. London 

SE11 5HJ) 

Conto de 

acumula-

ção 

Texto 

literário 
Sumá

rio 
190-

191 
 O texto 

não está 

disponí-

vel na 

íntegra. 

22 Histórias de 

fadas e 

princesas 

(sumário) 

Algumas 

fadas 

catalogadas 

Sylvia 

Orthof 
Sylvia Orthof. A fada 

lá de Pasárgada e 

Cabidelim, o doce 

monstrinho. São 

Paulo: Edições SM, 

2004. P. 16.  

Poema Texto 

literário 
Sumá

rio 
206-

207 
O texto 

não está 

disponí-

vel na 

íntegra. 

23 Leitura 1 (A 

bela 

adormecida –  

primeira 

parte) 

Irmãos 

Grimm.  
Irmãos Grimm. A bela 

adormecida. Em: 

Claudia Aratangy. Ler 

e escrever: livro de 

textos do aluno. São 

Paulo: SEE/FDE, 

2008. P. 57-58. 

Contos 

de fadas 
Texto 

literário 
Sumá

rio 
208-

210 
 

24 Leitura 2 (A 

bela 

adormecida – 

segunda 

parte) 

Irmãos 

Grimm  
Irmãos Grimm. A bela 

adormecida. Em: 

Claudia Aratangy. Ler 

e escrever: livro de 

textos do aluno. São 

Paulo: SEE/FDE, 

2008. P. 58-60. 

Conto de 

fadas 
Texto 

literário 
Sumá

rio 
218-

219 
  

 

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 22 de elaboração das categorias de análise das atividades de leitura com textos literários 

Livro da Coleção Aprender e Criar – Letramento e Alfabetização 1º ano 

(Continua) 

 

Ord. Categorias Gênero Orientações da Atividade Pág. 
01 Apreciação 

Estética 
Conto “A história que o professor vai ler agora – 

Branca de Neve – é muito conhecida e 
bonita. (...)” 

20 

02 Apreciação 
Estética 

Conto “O professor vai contar a história O sapateiro 
e os anões, escrita pelos irmãos Grimm. 
Aproveite bem esse momento gostoso de 
ouvir história.”  

  49 

03 Apreciação 
Estética 

História “... como é o caso da história Dona Fofoca 
que Regina Rennó escreveu e que o professor 
vai ler.” 

67 

04 Apreciação 
Estética 

Lenda “A lenda que você vai ouvir é de uma época 
tão distante que é chamada de antiguidade. 
A lenda fala sobre a bondade do escravo 
Androclo.” 

93 

05 Apreciação 
Estética 

História “Você vai ouvir o professor contar a história A 
girafa sem sono, criada por Liliana Iacocca e 
Michele Iacocca, que escreveram histórias 
lindas para crianças.” 

120 

06 Sondagem de 
conhecimentos 
prévios 

História “1.Você tem ou teve um bichinho de 
estimação? 2. Você conhece alguém que tem 
muitos bichinhos de estimação?” 

127 

07 Apreciação 
Estética 

História “Acompanhe a leitura do professor.” 127 

08 Compreensão 
textual 

História “Quantos bichos o menino tinha? Diga o nome 
dos bichos, de acordo com o texto. (...)” 

129 

09 Compreensão 
Textual 

História “O que cada bicho respondia quando o 
menino saía e dizia tiau?” 

129 

10 Compreensão 
textual  

História “O título do texto é Que Barulheira. Por quê?” 
 

129 

11 Compreensão 
textual 

História “Você costuma “conversar” com os animais? 
Que vozes de animais você sabe imitar? 

129 

12 Compreensão 
textual 

História “Em sua opinião, que animal tem a voz mais 
interessante?” 

129 

13 Compreensão 
textual 

História “Quem disse? Ligue o trecho do texto ao 
personagem correspondente. (...)”  

129 

14 Compreensão 
textual 

História “Numere os trechos abaixo na ordem que eles 
acontecem no texto Que barulheira.(...)” 

130 

15 Compreensão 
textual 

História “Leia o trecho do texto Que barulheira e 
assinale a resposta correta. (...)” 

130 

16 Compreensão 
textual 

Conto “Recorte as figuras dos bichos. (...) 
Conversem sobre o nome dos bichos que 
vocês recortaram. Imitem a voz de cada um 
deles.” 

133 

17 Compreensão 
textual 

Conto “Acompanhe novamente a leitura do texto. 
Cole cada figura de bicho acima de sua voz.” 

133 

18 Apreciação 
Estética 

Conto “Ouça a leitura que o professor irá fazer do 
conto O galo e o rei de Heloisa Prieto. 
Participe da leitura quando o professor 
solicitar. 

146 

19 Sondagem de 
repertório 

Conto “Que personagens aparecem nas ilustrações 
a seguir?”  

180 

 

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 22 de elaboração das categorias de análise das atividades de leitura com textos literários 

Livro da Coleção Aprender e Criar – Letramento e Alfabetização 1º ano 
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20 Sondagem de 
repertório 

Conto “De que contos devem ser essas ilustrações?” 180 

21 Sondagem de 
conhecimentos 
prévios 

Conto “O que deve estar escrito ao lado de cada 
ilustração?” 

180 

22 Apreciação 
estética 

Conto “Acompanhe a leitura do professor.” 180 

23 Sondagem de 
repertório 

Conto “Os trechos que seu professor leu fazem parte 
de duas histórias diferentes. A que história 
pertence o primeiro trecho? E o segundo?” 

182 

24 Sondagem de 
repertório 

Conto “Na história de chapeuzinho vermelho o que 
acontece depois desse trecho?” 

182 

25 Sondagem de 
repertório 

Conto “Na história dos três porquinhos o que 
acontece depois desse trecho?” 

182 

26 Compreensão 
textual 

Conto “Há uma personagem que aparece nas duas 
histórias. Qual é o nome dela?” 

182 

27 Apreciação 
estética 

Conto “Para você, qual dos dois trechos é o mais 
interessante? Por quê?” 

182 

28 Aquisição da 
leitura 

Conto “Recorte as etiquetas do final da página e leia 
com o seu colega o que está escrito em cada 
uma.” 

183 

29 Compreensão 
textual 

Conto “Em cada etiqueta está escrito o título de uma 
história que o professor leu. Cole um título 
acima de cada trecho das histórias.” 

183 

30 Compreensão 
textual 

Conto “Circulem o título da história que o professor 
leu.” 

183 

31 Compreensão 
textual 

Conto “Leia os trechos a seguir e escreva abaixo o 
nome da história que eles pertencem.” 

184 

32 Apreciação 
estética 

Conto “Ouça com bastante atenção a história Os 
três porquinhos que o professor vai contar. 
Depois você vai recontá-la com os colegas.” 

185 

33 Sondagem de 
repertório 

Cantiga “Que cantigas você conhece?” 208 

34 Apropriação do 
gênero 

Cantiga “Para que servem as cantigas?” 208 

35 Apreciação 
estética 

Cantiga “Observe a cantiga abaixo, preste atenção à 
orientação do professor e participe da 
cantoria!” 

208 

36 Sondagem de 
repertório 

Cantiga “Você já conhecia essa cantiga?” 210 

37 Apropriação do 
gênero 

Cantiga “De onde você acha que vêm as cantigas?” 210 

38 Sondagem de 
repertório 

Cantiga “Que outras cantigas você conhece?” 210 

39 Apropriação do 
gênero  

Cantiga “Para que serve a escrita dessa cantiga?”  210 

40 Compreensão 
textual 

Cantiga “Com suas palavras, conte o que diz a 
cantiga.” 
“O texto conta que a barata diz mentiras. O 
que você pensa sobre quem diz mentiras?” 

210 

41 Compreensão 
textual 

Cantiga “Reescreva os versos a seguir na ordem 
correta.” 

210 

 

Fonte: A autora (2016) 
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(Conclusão) 

 

42 Compreensão 
textual 

Cantiga “Marque com x o que a barata realmente tem. 211 

43 Identificação de 
sonoridades 

Cantiga “A cantiga apresenta versos com rimas. Pinte 
de uma mesma cor as palavras que rimam na 
estrofe.”  

211 

44 Identificação de 
sonoridades 

Cantiga “Há outras palavras da cantiga que rimam. 
Ligue-as.” 

211 

45 Aquisição da 
escrita 

Cantiga “Forme o título da cantiga com as letras 
móveis, Copie o título que você formou.” 

212 

46 Apreciação 
estética 

Cantiga “O professor vai ler a história de Dona 
Baratinha (...) Participe da leitura imitando o 
canto da baratinha e fazendo o barulho dos 
animais” 

227 

47 Apreciação 
estética 

Poema “Acompanhe a leitura do professor.” 234 

48 Elaboração de 
hipóteses 

Poema “De que festa deste ano você se recorda?” 
“Como você participou dessa festa?” 

234 

49 Compreensão 
textual 

Poema “O poema apresenta o nome e o apelido de 
uma menina. Que nome é esse e que apelido 
ela tem?” 
“Do que Madalena gosta de brincar?” 
“De que festas Madalena gosta?” 
“O título do poema é Natal de Madalena. Por 
quê?” 
“E você, de que festas mais gosta?” 

236 

50 Identificação de 
sonoridades 

Poema “Acompanhe a leitura das estrofes e pintem as 
palavras que rimam.” 

236 

51 Identificação de 
sonoridades 

Poema “Nas duas colunas abaixo há palavras do 
poema Natal de Madalena. Ligue as palavras 
que rimam. (...) Leia em voz alta as palavras 
que você ligou. ” 

237 

52 Elaboração de 
hipóteses 

História “Pense e discuta com os colegas do que deve 
tratar uma história com o título Com prazer e 
alegria escrita por Ana Maria Machado.” 

254 

53 Apreciação 
estética 

História “Vamos conferir? Ouça a leitura do professor.” 254 

 

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 23. Elaboração das categorias de análise das atividades de leitura com textos literários 
Livro da Coleção Projeto Buriti – 1º ano do EF (PNLD 2016) 

(Continua) 
 

Ord. Categorias Gênero Orientações da atividade Pág. 
01 Aquisição do sistema 

de escrita alfabético 
Cantiga “Escreva seu nome nas linhas...” 16 

02 Apreciação estética Conto “Ouça a leitura...” “Acompanhe a 
leitura e observe os desenhos. Eles 
ajudam a contar a história.” 

20 

03 Apreciação estética 
 
 

História de enrolar “Acompanhe a leitura” 
 

42 

04 Elaboração de 
hipóteses 

História de enrolar “Você consegue imaginar por que 
ela recebeu esse nome?” 

42 

05 Verificação de 
hipóteses 

História de enrolar “Você concorda que essa é uma 
história de enrolar?” 
 

 43 

06 Compreensão textual História de enrolar A conversa entre a avó e o neto era 
realmente sem saída? Por quê?” 

43 

07 Expressões Gráficas História  de enrolar “Ilustre o texto” 43 
08 Aquisição do sistema 

de escrita alfabético 
História de enrolar “Escreva o nome dos produtos...” 43 

09 Sondagem de 
repertório 

Parlenda “Você conhece esta parlenda?” 56 

10  
Identificação de 
sonoridades 

Parlenda “Circule da mesma cor as palavras 
que rimam.” 
Obs: Existe uma explicação do LDP 
sobre o gênero. 

56 

11 Aquisição da escrita Parlenda “Escreva a palavra da parlenda que 
rima com estas palavras.” 

  56 

12 Apreciação estética Conto “O professor vai ler um conto... 
Acomode-se e aprecie a leitura!” 
Obs: No decorrer do texto o LDP 
promove intervenções na leitura. 

  60 

13 Expressões gráficas  
Conto 

 
“Depois, pinte as ilustrações do 
conto.” 

 
  60 

14 Aquisição da escrita Conto “Escreva o nome destas 
personagens da história.” 

  63 

15 Compreensão Textual Conto “Quem era a personagem vaidosa?” 
“Quem enganou o rei?” 
“Quem revelou a verdade?” 

  63 

16 Compreensão Textual 
 
 

Conto “Por que todos diziam ver...? Do que 
tinham receio?” 
“Você acha que esse rei estava 
preparado...? Por quê?” 
“O que essa história nos ensina?” 

  63 

17 Apreciação estética 
 

Poema “Acompanhe a leitura deste poema”   76 

18 Aquisição da leitura Poema “Com a ajuda do professor, releia o 
poema” 

  76 

19 Compreensão textual Poema “Por que o poeta faz estas 
perguntas: Onde o pernilongo 
aprendeu a tocar violino? Onde a 
joaninha escolheu seu figurino?” 

  76 

 

Fonte: A autora (2016) 
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Livro da Coleção Projeto Buriti – 1º ano do EF (PNLD 2016) 
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20 Identificação de 
sonoridades 

Poema “Que palavras do poema terminam com 
sons parecidos? Circule essas palavras no 
texto.” 

  77 

21 Identificação de 
sonoridades 

Poema “Copie do poema a palavra que rima com 
manhã” 

  77 

22 Apreciação estética Conto “Acompanhe a leitura do conto pelo 
professor. Como você imagina uma história 
com esse título?” 

  80 

23 Expressões gráficas Conto “Depois da leitura, pinte a ilustração do 
conto.” 

  80 

24 Compreensão textual Conto “Quem são as personagens do conto? Ligue 
o nome da personagem ao seu desenho.” 

  82 

25 Compreensão textual Conto “O que o capitão bigode preto é de pierre? 
Assinale.” 

  82 

26 Compreensão textual Conto “Pierre mora na cidade dos piratas. Você se 
lembra do que tinha naquela cidade? 
Complete a cruzadinha. 

  82 

27 Compreensão textual Conto “Escreva do que Pierre tinha medo.”   83 
28 Compreensão textual Conto “Quem o ajudou a perder esse medo?”   83 
29 Compreensão textual Conto “Desenhe na página 80 o encontro de Pierre 

com o golfinho. Lembre-se de como Pierre 
ficou vestido depois que colocou suas 
roupas para secar. 

  83 

30 Compreensão textual Conto “Escreva o nome das partes do navio do pai 
de Pierre que aparecem na história.” 

  83 

31 Apreciação estética Conto “Acompanhe a leitura que o professor vai 
fazer deste conto.” 

102 

32 Expressões Gráficas Conto “Depois, pinte as ilustrações.” 102 
33 Compreensão textual Conto “O que você achou da ideia do  sapo?” 104 
34 Compreensão textual Conto “Escreva o nome destes lugares da história. 

Depois faça um X onde foi a festa.” 
104 

35 Compreensão textual Conto “Que animais foram convidados para a 
festa?” 

104 

36 Compreensão textual Conto “Desenhe o que esses animais têm que lhes 
permitiu ir à festa.” 

104 

37 Compreensão textual Conto “Por que o sapo não foi convidado para a 
festa?” 

104 

38 Compreensão textual Conto “Onde o sapo se escondeu para ir à festa?” 104 
39 Compreensão textual Conto “Veja esta foto de um sapo-cururu. Segundo 

a história, por que ele tem a pele assim?” 
104 

40 Compreensão textual 
 

Poema “Complete-o, utilizando as palavras em 
destaque.” 

118 

41 Compreensão textual 
 

Poema “Leia o poema com os colegas. Esses 
produtos existem? Que característica de 
cada animal foi apontada pelo poeta? O que 
você achou dessas invenções?” 

118 

42 Apreciação estética Conto “Acompanhe a leitura deste conto...” 
Obs:  O conto não está disponibilizado na 
íntegra e existe intervenção durante a 
leitura. (  124). 

122 

 

Fonte: A autora (2016) 
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43 Expressões Gráficas Conto “Depois da leitura, ilustre o texto. 122 
44 Apreciação estética Parlenda “Ouça a leitura de uma parlenda que 

acompanha uma brincadeira muito 
divertida. Será que você conhece?” 

140 

45 Compreensão textual Parlenda “Você entendeu como é essa 
brincadeira? Explique para os colegas.” 

140 

46 Apropriação do 
gênero 

Parlenda Depois, combine com a turma de brincar 
cantando a parlenda.” 

140 

47 Identificação de 
sonoridades 

Parlenda “Circule com a mesma cor as palavras 
que rimam.” 

140 

48 Identificação de 
sonoridades 

Parlenda “Copie as palavras do texto que rimam 
com natação.” 

140 

49 Apreciação estética Fábula “Acompanhe a leitura desta fábula de 
Esopo.” 

144 

50 Compreensão textual Fábula “Por que todos ficaram surpresos quando 
a tartaruga topou o desafio?” 

145 

51 Compreensão textual Fábula “Por que a lebre perdeu a corrida? Em 
sua opinião, por que ela fez isso?” 

145 

52 Compreensão textual Fábula “Pinte o nome da personagem mais 
rápida. Pinte o nome da personagem 
mais lenta. Pinte o nome da personagem 
persistente. Pinte o nome da 
personagem que venceu a corrida. 

145 

53 Compreensão textual 
 

Fábula “Que outra moral você daria para a 
fábula?” 

145 

54 Apreciação Estética Fábula “Desenhe em uma folha à parte o trecho 
de que você mais gostou nessa fábula...” 

145 

55 Conhecimentos 
Gramaticais 
 

Cantiga de 
palhaço 
 

Observe estes versos ... O ponto de 
interrogação (?) indica uma pergunta. O 
ponto de exclamação (!) indica uma 
resposta animada.” 
“Leia a cantiga com os colegas. Um grupo 
faz as perguntas do palhaço, o outro dá 
as respostas da plateia.” 

159 

56 Identificação de 
sonoridades 

Cantiga de 
palhaço 

“Copie da cantiga as palavras que 
rimam.” 

159 

57 Identificação de 
sonoridades 

Cantiga de 
palhaço 

“Procure na cantiga as palavras que 
rimam com as figuras e escreva-as ao 
lado.” 

159 

58 Compreensão textual Conto “Escreva o nome dos animais da história.” 169 
59 Compreensão textual Conto “Os animais receberam também outros 

nomes. Ligue o nome ao animal.” 
“Por que eles receberam esses nomes?” 

169 

60 Compreensão textual Conto “Os animais queriam ser músicos. 
Escreva o nome dos animais que iriam 
tocar estes instrumentos.” 
“Quem seriam os cantores?” 

169 

61 Compreensão textual Conto “Os músicos fizeram a maior gritaria para 
espantar os bandidos. Desenhe o dono 
da voz ao lado de cada balão.” 

170 

62 Compreensão textual Conto “Numere os quadrinhos de acordo com a 
sequência da história.” 

170 

Fonte: A autora (2016) 
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63 Expressões Gráficas Conto “Depois, pinte-os.” 170 
64 Apreciação estética Poema “Leia o título deste poema e observe a 

ilustração. Sobre o que você acha que o 
poema vai tratar?” 

182 

65 Identificação de 
sonoridades 

Poema “Pinte da mesma cor no poema as 
palavras que rimam.” 

183 

66 Compreensão textual Poema “Qual é o nome do dinossauro?” 183 
67 Compreensão textual Poema “Pinte onde está escrito como é o 

dinossauro.” 
183 

68 Compreensão textual Poema “No poema está escrito (...) Você 
consegue imaginar de onde o 
dinossaurozinho veio?”  

183 

69 Compreensão textual Poema “O que o dinossauro fez para ajudar as 
pessoas da casa?” 

183 

70 Compreensão textual Conto “Leia os trechos a seguir e escreva 
abaixo o nome da história que eles 
pertencem.” 

184 

 
Fonte: A autora (2016) 

 

Quadro 24. Elaboração das categorias de análise das atividades de leitura com textos literários 
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1º ano Letramento e Alfabetização PNLD 2016 
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Ord. Categorias Gênero Orientações da atividade Pág. 
01 Apreciação 

estética 
Quadrinha “Ouça com atenção a quadrinha que o 

professor vai ler. Depois tente acompanhar a 
leitura.” 

12 

02 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabética 

       _ “Pense em um nome (...) Escreva esse nome 
dentro do desenho de coração. Agora, 
escreva o seu nome ” 

12 

03 Compreensão 
textual 

Quadrinha “Converse com os colegas e o professor 
sobre o texto. É possível escrever o nome no 
coração de uma pessoa?” 
“Que outra palavra pode ser usada no lugar 
de belo?” 

12 

04 Identificação de 
sonoridades 

Quadrinha “Quais palavras do texto têm o som final 
parecido?” 
“Falem outras palavras que terminam com o 
mesmo som.” 

12 

05 Apreciação 
estética 

Quadrinha “Ouça outra quadrinha e compare com a 
anterior. Converse com os colegas e o 
professor.” 

  13 

06 Identificação de 
sonoridades 

Quadrinha “Que outras palavras do texto têm o som final 
parecido?” “Você se lembra de outras 
palavras com esse som?” 

  13 

 

Fonte: A autora (2016) 
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07 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Quadrinha “Pinte o nome do animal que aparece no texto. 
Quantas vezes ele aparece?” 

  13 

08 Apropriação do 
gênero 

Quadrinha “Quantas linhas tem cada uma das quadrinhas 
que você leu?” 

  13 

09 Apreciação 
estética 

Quadrinha  “Você gostou de ouvir as duas quadrinhas? Por 
quê?” 

  13 

10 Outros  Quadrinha “Ouça a informação que o professor vai ler e 
comente com a turma. As quadrinhas, em geral, 
são conhecidas por ...”  

  13 

11 Sondagem de 
repertório 

Quadrinha “Recite para os colegas uma quadrinha que você 
conhece.” 

  13 

12 Formação de 
repertório 

Quadrinha “Vamos conhecer mais uma quadrinha. Mas 
antes, observe que faltam palavras no texto. 
Ouça a leitura que o professor vai fazer e tente 
descobrir o que deve ser escrito nos espaços.” 

  22 

13 Apropriação do 
gênero  

Quadrinha “Como você completou a quadrinha? Leia várias 
vezes e depois recite para os colegas.” 

  22 

14 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Quadrinha “Quantas letras tem o nome que você completou 
na quadrinha?” 

  22 

15 Identificação de 
sonoridades 

Quadrinha “Releia a quadrinha e descubra a palavra com o 
mesmo som final de coração. Que palavra é 
essa?” 
“Leia os nomes e circule aqueles que terminam 
com esse mesmo som.” 

  22 

16 Apropriação do 
gênero 

Quadrinha “Quantas linhas tem a quadrinha da página 
anterior? Em que linhas estão as palavras que 
terminam com o mesmo som?” 

  23 

17 Apropriação do 
gênero   

Quadrinha “Escolha o desenho que mostra em que situação 
esta quadrinha pode ser recitada.” 

  23 

18 Compreensão 
textual 

Adivinha “Observe os desenhos e pinte a resposta da 
adivinha que o professor leu.” 

  28 

19 Aquisição da 
escrita 

Adivinha “Escreva a palavra da adivinha que começa com 
a letra c.” 

  28 

20 Identificação de 
sonoridades 

Adivinha “Qual palavra da adivinha termina igual a dela?   28 

21 Apropriação do 
gênero 

Adivinha “Que pergunta iniciou a adivinha?”   28 

22 Formação de 
repertório 

Adivinha “Leia mais uma adivinha.”   29 

23 Compreensão 
textual 

Adivinha “Pinte a reposta da adivinha.” 
“Quem vive na casa?” 
“Como são as paredes da casa?” 

  29 

24 Compreensão 
textual 

Adivinha “Convide um colega para ajudar a descobrir essa 
adivinhação.” 

  29 

25 Apropriação do 
gênero 

Adivinha “Troque ideias com sua turma e responda. a) 
Para que servem as adivinhas? b) Que emo-
ções as adivinhas podem provocar? c) Como as 
adivinhas que você leu até agora começam?”  

  29 

 

Fonte: A autora (2016) 
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26 Aquisição da 
escrita 
 

Adivinha “Copie o título do texto.”   38 

27 Compreensão 
textual 

Adivinha “Que animal poderia ser a resposta para o 
título do texto?” 

  38 

28 Compreensão 
textual 

Adivinha “Ouça a continuação da leitura do texto da 
página anterior para descobrir qual é o 
animal.” 

  39 

29 Compreensão 
textual 

Adivinha “O som de que animal os filhotes da coruja 
imitam para defender o ninho?” 

   39 

30 Compreensão 
textual 

Adivinha “Marque com um X um dos lugares onde a 
coruja faz o ninho, de acordo com o texto.” 

  39 

31 Apreciação 
estética 

Trava-língua “Ouça a leitura que o professor vai fazer.”   62 

32 Apropriação do 
gênero 
 

Trava-língua “Tente ler o trava-língua em voz alta várias 
vezes.” 

  62 

33 Aquisição da 
leitura 

Trava-língua “Depois, leia apontando o dedo para o trecho 
que está sendo lido.” 

  62 

34 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Trava-língua “Agora encontre e circule no texto as palavras 
abaixo. (...) “ 
“Compare as duas palavras acima e pinte as 
letras iguais.” 
“Agora, pinte o grupo de letras que não 
aparecem nas duas palavras ao mesmo 
tempo. (...)” 

  62 

35 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Trava-língua “Procure no texto da página anterior as 
palavras com quatro letras e escreva no 
quadro.” 

  63 

36 Compreensão 
textual 
 

Trava-língua “Observe o desenho e assinale o trecho 
correto.” 

  63 

37 Formação de 
repertório 

Trava-língua “Vamos aprender outro trava-língua? Escute 
a leitura feita pelo professor e tente 
acompanhar.” 

  70 

38 Apropriação do 
gênero 

Trava-língua “Que letra usada no texto ajuda a enrolar a 
língua durante a leitura?” “Copie do texto as 
palavras com essa letra.” 

  70 

39 Apropriação do 
gênero  

Parlenda “Troque ideias com um colega para saber em 
que situação essa parlenda é recitada.  

  72 

40 Compreensão 
textual 

Parlenda “Se, durante a brincadeira, o alfabeto parar 
na letra P, que nomes a pessoa pode dizer?” 

  72 

41 Apropriação do 
gênero – 
contexto 

Parlenda “Que brincadeiras podem ser acompanhadas 
por essa parlenda? Marque com um X.”  

  72 

42 Reescrita  Parlenda “A parlenda foi reescrita com a palavra 
namorada. Converse com os colegas e 
complete.” 

  72 

43 Compreensão 
textual 

Poema  “Leia o texto e confira sua resposta.”   86 

 

Fonte: A autora (2016) 
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44 Compreensão 
textual 

Poema “A partir da leitura do texto, podemos dizer 
que o dedo é” 

  86 

45 Sondagem de 
repertório 
 

Parlenda “Você conhece uma parlenda que fala de 
dedos? Recite para os colegas.” 

  86 

46 Compreensão 
textual 

Poema “O texto cita algumas formas de brincar com 
o dedo. Quais são elas?” 

  86 

47 Identificação de 
sonoridades 

Poema “Circule as palavras do poema lido que 
terminam com o mesmo som.” 

  87 

48 Identificação de 
sonoridades 

Cantiga “As palavras que você usou para completar 
os quadros da cantiga terminam com o 
mesmo som. Escreva outras palavras que 
rimam com elas.” 

108 

49 Apreciação estética Cantiga “Leia a cantiga.” 108 
50 Identificação de 

sonoridades 
Cantiga “Circule na cantiga as palavras que rimam.” 108 

51 Identificação de 
sonoridades 

Cantiga “Escreva em cada lista mais uma palavra 
que rime.” (Existia algumas palavras da 
cantiga) 

109 

52 Aquisição do 
sistema de escrita 
alfabético 

Cantiga  “Encontre e copie da cantiga “Alecrim 
Dourado”: a) A linha que tem o maior número 
de palavras. 
b) Uma das linhas que têm o menor número 
de palavras. 

109 

53 Aquisição do 
sistema de escrita 
alfabético 

Cantiga “Observe algumas palavras do texto e 
responda (...) a)Qual dessas palavras tem o 
maior número de letras? b) E qual tem o 
menor número de letras?”  

109 

54 Compreensão 
textual 

Cantiga “Você conhece esta cantiga? Converse com 
um colega sobre ela.” 

114 

55 Sondagem de 
repertório 

Cantiga “Leia as palavras e tente se lembrar de uma 
cantiga em que cada uma delas aparece.”  

118 

56 Apreciação estética Cantiga “Cante para os colegas.” 118 
57 Sondagem de 

repertório 
Cantiga “Qual é a cantiga mais conhecida pela sua 

classe? Escreva o nome dela.” 
119 

58 Elaboração de 
hipóteses 

Cantiga  “Este é o título da cantiga que você vai ler a 
seguir. Meu galinho. Quais palavras você 
acha que encontrará durante a leitura?”   

119 

59 Apreciação estética Cantiga “Acompanhe a leitura que o professor fará da 
cantiga ‘Meu galinho’.” 

120 

60 Verificação  de 
hipóteses 

Cantiga “As palavras que você escreveu na atividade 
3 apareceram no texto? Quais?” Se não 
apareceram, sublinhe uma palavra que 
chamou a sua atenção ao ler o texto.” 
 

121 

61 Compreensão 
textual 

Cantiga “Na sua opinião, quem perdeu o galinho?” 121 

62 Compreensão 
textual 

Cantiga “Como a pessoa que perdeu o galinho se 
sentiu? Você pode assinalar mais de uma 
resposta.” 

121 

 

Fonte: A autora (2016) 
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63 Compreensão 
textual 

Cantiga “Quantas noites o dono do galinho ficou sem 
dormir?” 

121 

64 Compreensão 
textual 

Cantiga “Na cantiga o que o galinho fez?” 122 

65 Compreensão 
textual 

Cantiga “Escreva o nome de algumas partes do 
corpo do galinho nos quadros. (...) Agora, 
pinte o galinho de acordo com a cantiga e 
escreva no balão como ele canta.” 

123 

 
 
66 

 
 
Compreensão 
textual 
 

 
 
Cantiga 
 
 

“O galinho era um bichinho de estimação. 
Você sabe o que é um bichinho de 
estimação? Explique.” 
Você tem algum bichinho de estimação? 
Qual? 
“Você já perdeu um bichinho ou algo de que 
gostava muito? Conte como foi. 

   123 
   
 

67 Compreensão 
textual  

Fábula “Descubra o título da história que você vai 
ler, substituindo os desenhos pelas palavras, 
e escreva.” 
 

  136 

68 Elaboração de 
hipóteses 

Fábula “Do que você acha que esta história vai 
tratar.” 

137 

69 Apreciação 

estética 

 

Fábula “Acompanhe a leitura que o professor vai 

fazer.” 

137 

70 Verificação de 

hipóteses  

Fábula “O que você pensou sobre a história estava 

correto? Converse com os colegas.” 

137 

71 Compreensão 

textual 

Fábula “Ligue o objeto em que cada animal serviu a 

sopa.” 

138 

72 Compreensão 

textual 

Fábula “Marque um X na resposta correta. A) A 

raposa estava disposta a pregar uma peça 

na cegonha. O que significa essa 

expressão? (...) B) O que a raposa fez para 

provocar a cegonha? C) Por que a cegonha 

não conseguiu provar a sopa? (...)  

    138 

73 Compreensão 

textual 

Fábula “Além da raposa e da cegonha, que outro 

animal apareceu na história? O que ele fez?” 

138 

74 Compreensão 

textual 

Fábula “O que a cegonha pretendia ao mandar o 

bilhete? Você pode assinalar mais de uma 

resposta.”  

139 

 

Fonte: A autora (2016) 
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75 Compreensão 

textual 

Fábula “Junte-se a um colega e responda oralmente 

às questões. A) O que a cegonha planejou 

para a raposa? B) Ao receber o bilhete, a 

raposa desconfiou do plano da cegonha? 

Justifique. C) Qual foi a decepção da raposa 

quando a cegonha serviu o jantar?”  

139 

76 Apropriação do 

gênero 

Fábula “No final da fábula que você leu, aparece: 

(...) o título (...) a moral.” 

139 

77 Compreensão 

textual 

Fábula “Escreva a moral da fábula “A raposa e a 

cegonha.” 

139 

78 Compreensão 

textual 

Fábula “O que você aprendeu com esse 

ensinamento?” 

139 

79 Compreensão 
textual 

Fábula “O professor vai reler um trecho da fábula “A 
raposa e a cegonha” e você vai substituir os 
desenhos pelas palavras.” 

140 

80 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Fábula “Quais são as palavras com: (...) a)Quatro 
letras? b)Cinco letras? c) Seis letras? d)Sete 
letras? 

140 
e 

141 
81 Aquisição do 

sistema de 
escrita alfabético 

Fábula “Leia o título da fábula. Araposaeacegonha  
a)O que aconteceu com as palavras? 
b)Separe as palavras com um traço colorido 
e depois copie o título nos espaços abaixo. 

141 

82 Apreciação 
estética 

Fábula “Acompanhe a leitura que o professor vai 
fazer.” 

144 

83 Compreensão 
textual 

Fábula “Releia estes trechos do texto e assinale o 
sentido das expressões destacadas. a) O 
pavão não perdia a chance de se gabar (...) 
b) Ao ouvir todo esse blábláblá do pavão 
para cima da andorinha, o corvo disse (...) c) 
Cabisbaixo, ele encolheu a cauda e ficou 
deprimido por um longo tempo.  

145 

84 Compreensão 
textual 

Fábula “Escreva o nome das principais personagens 
que aparecem na fábula.”  

146 

85 Compreensão 
textual 

Fábula “Circule a resposta correta no quadro. As 
personagens da fábula são ...” 

146 

86 Compreensão 
textual 

Fábula “Junte-se a um colega e responda oralmente 
às questões: a) O pavão se sentia superior 
às outras aves? Por quê? b)O que fez o 
corvo ao ouvir o pavão comentar sobre a 
própria beleza? c) Por que somente o corvo 
percebeu o defeito do pavão? d) Por que o 
pavão ainda não tinha notado a feiura dos 
próprios pés?”  

146 

87 Compreensão 
textual 

Fábula “Como era o jeito de ser de cada 
personagem? Escreva (...)” 

146 

 

Fonte: A autora (2016) 
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88 Compreensão 
textual 

Conto “1.Você vai ler um texto, mas antes junte-se 
com um colega e leia o título da história. O 
céu está caindo!” 
a)O que é comum cair do céu? Assinale de 
acordo com as imagens. 
 

160 

89 Sondagem de 
conhecimentos 
prévios 

Conto b)Em qual situação costumamos dizer que o 
céu está caindo? 

160 

90 Sondagem de 
conhecimentos 
prévios 

Conto “Observe a imagem. Essa árvore se chama 
jabuticabeira. Qual é o nome do fruto da 
jabuticabeira? Circule. (...)” 

160 

91 Elaboração de 
hipóteses 

Conto “Converse com os colegas sobre quais 
palavras vocês acham que podem encontrar 
no texto.” 

160 

92 Apreciação 
estética 

Conto “Acompanhe a leitura do professor.” 161 

93 Compreensão 
textual 

Conto “O que a galinha estava fazendo embaixo da 
jabuticabeira? (...)” 

163 

94 Compreensão 
textual 

Conto “Circule o desenho que mostra o que 
assustou a galinha enquanto ela ciscava.” 

163 

95 Compreensão 
textual 

Conto “O que quer dizer cocuruto?” 163 

96 Compreensão 
textual 

Conto “Escreva os nomes dos animais que 
seguiram a galinha.” Obs: Existe a presença 
das imagens. 

163 

97 Compreensão 
textual 

Conto “Ligue cada animal ao som que ele faz.” 164 

98 Compreensão 
textual 

Conto “Junte-se a um colega e responda 
oralmente. a) Por que os animais seguiram a 
galinha? b) Qual foi o último animal que a 
turma encontrou? c) Qual foi a proposta da 
raposa? d) Dentro da toca, o que fez a 
raposa?” 

164 

99 Compreensão 
textual 

Conto “Releia o trecho abaixo.(...) O que significa 
alarido? a) O som do canto dos 
passarinhos. b) O som que os animais 
faziam ao fugirem apavorados. 

164 

100 Compreensão 
textual 

Conto “O professor vai organizar um debate para 
que você e os colegas possam discutir sobre 
a atitude da raposa e dos animais.” 

165 

101 Compreensão 
textual 

Conto “Para isso, a sala será dividida em dois 
grupos, de acordo com essas questões: a) 
Será que, assim como a raposa, as pessoas 
tentam enganar as outras? Você acha 
correto usar a mentira para conseguir algo 
que deseja? 
b) Que cuidados as crianças devem ter para 
que os perigos sejam evitados?  

165 

 

Fonte: A autora (2016) 
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102 Compreensão 
textual 

Conto “Anote suas ideias para não esquecer o que 
falar quando chegar a sua vez. Para que o 
debate seja organizado, é preciso: Ouvir com 
atenção o que os colegas têm a dizer. 
Respeitar as opiniões dos colegas. Expor e 
defender sua opinião com clareza.” 

165 

103 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Conto “Na história “O céu está caindo!”, há uma 
pergunta que se repete. Com a ajuda de um 
colega e do professor, copie essa pergunta.” 

166 

104 Sondagem de 
conhecimentos 
prévios 

Poema “O título do poema que o professor vai ler é 
“Sabiá”. Você conhece esse animal? Já 
ouviu falar sobre ele? Converse com os 
colegas.” 
 

175 

105 Elaboração de 
hipóteses 

Poema “Circule no quadro abaixo duas palavras que 
você acha que vão aparecer no poema.” 

175 

106 Apreciação 
estética 

Poema “Acompanhe agora a leitura do poema. 
Quando terminar de ouvir, lembre-se de 
conferir se acertou as palavras que 
apareceriam no texto. 

176 

107 Compreensão 
textual 

Poema “Releia o poema e copie o verso que conta o 
que o sabiá sabe fazer.” 

177 

108 Compreensão 
textual 

Poema “Preencha a tabela de acordo com o 
texto.(...)” 

177 

109 Compreensão 
textual 

Poema “Releia o último trecho do poema. (...) a)Em 
que momento você acha que se passa este 
trecho? (...)” 
b) Converse com os colegas e justifiquem 
suas escolhas no item A. 

    177 

110 Apropriação do 
gênero 

Poema “Observe como o modo de organizar e 
escrever o poema é diferente da história da 
galinha que achou que o céu estava caindo. 
Que diferenças você observou entre os 
textos? Converse com o colega.” 

    177 

111 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Poema “Quantas palavras há neste verso?(...)”     178 

112 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Poema “Agora leia o mesmo verso. Compare e 
descubra o que aconteceu. (,,,)Use um lápis 
colorido e separe as palavras com 
barrinhas.” 

    178 

113 Aquisição do 
sistema de 
escrita alfabético 

Poema “Os nomes de alguns pássaros foram 
escritos emendados. Separe com barrinhas 
e copie. (...)” 

    178 

114 Apreciação 
estética 

Conto “Seu professor fará a leitura da história. 
Ouça com atenção.” 

    189 

115 Compreensão 
textual 

Conto “Marque a resposta correta. a) O rouxinol e a 
cobra-cega viviam: (...)” 
b)No início da história, o que os animais 
tinham em comum? (...)” 

    191 

 

Fonte: A autora (2016) 
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116 Compreensão 
textual 

Conto “Por que o rouxinol pediu o olho da cobra-
cega emprestado?” 

    191 

117 Compreensão 
textual 

Conto “Como o rouxinol se sentiu enxergando com 
os dois olhos?” 

    191 

118 Compreensão 
textual 

Conto “O que o rouxinol decidiu fazer com o olho 
que a cobra-cega emprestou para ele?” 

    191 

119 Compreensão 
textual 

Conto “O que a cobra-cega decidiu fazer após 
descobrir a decisão do rouxinol?” 

     
192 

120 Compreensão 
textual 

Conto “Além do rouxinol, quem mais seria atingido 
com  a decisão da cobra-cega?” 

     
192 

121 Compreensão 
textual 

Conto “Qual foi a reação do rouxinol ao saber que a 
cobra havia jurado vingança?” 

     
192 

122 Compreensão 
textual 

Conto “Segundo esta história, o que aconteceu com 
todas as cobras-cegas depois que ficaram 
sem nenhum olho?” 

    192 

123 Compreensão 
textual 

Conto “Converse com um colega. Vocês acham 
corretas as atitudes das personagens da 
história? Por quê? 

    192 

 
Fonte: A autora (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 


