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TEMAS NÃO CONVENCIONAIS NA LITERATURA INFANTIL E 
JUVENIL CONTEMPORÂNEA: QUEBRANDO TABUS

Angela de Almeida Panseri

UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP

RESUMO:

Este projeto visa identificar e analisar as diferentes temáticas abordadas 

na Literatura infantil e juvenil brasileira contemporânea, com destaque 

para temas considerados tabus e que rompem com a tradição e os 

cânones, como, por exemplo, a morte, em uma perspectiva real, e a 

identidade de gênero. Um de nossos objetivos consiste em desmistificar 

o processo de construção de temas próprios e impróprios para crianças, 

dentro de uma perspectiva estética dialógica que rompe com 

paradigmas pré-estabelecidos. A perspectiva teórica que orientará a 

análise consiste, basicamente, na pesquisa bibliográfica, com ênfase em 

autores como Novaes Coelho (2000), dando destaque à convergência 

das multilinguagens, presentes no cenário contemporâneo da literatura 

infantil e juvenil, dando enfoque para sua importância como formadora 

de caráter social.

Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil. Temática.  Morte. 
Identidade de Gênero.
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ON-CONVENTIONAL THEMES IN CONTEMPORARY INFANT AND 
YOUTH LITERATURE: BREAKING TABUS

Angela de Almeida Panseri

UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP

ABSTRACT:

This project intends to identify and analyze the different themes 

addressed to Brazilian contemporary children’s and youth literature, with 

emphasis to themes considered taboos and that break with tradition and 

canons, such as, for example, the death, in a real perspective, and genre 

identity. One of our objectives is to demystify the constructing process of 

inappropriate topics to children, within aesthetic dialogic perspective that 

do not follow pre-established paradigms. The theoretical perspective 

which will guide this analysis basically consists of bibliographic research, 

with emphasis on authors such as Novaes Coelho (2000), highlighting 

the convergence of the multilinguals present in the contemporary setting 

of children’s and youth literature, giving emphasis to its importance as a 

training of social character.

Keywords: Children’s and Youth Literature. Thematic. Death. Genre 

Identity.
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INTRODUÇÃO

No mundo pós-moderno, marcado pela extrema fluidez e velocidade que as 

relações possuem, onde o conectar-se e desconectar-se é o principal elemento das 

relações, uma das mais frequentes preocupações dos autores modernos é como 

abordar determinados assuntos, sem causar um estranhamento na hora da leitura. 

A leitura é um fenômeno que ultrapassa a mera alfabetização, ela se faz no 

nível de conhecimento de mundo que cada um vai assimilando desde a infância. 

Abordar temáticas que fogem do senso comum deve ser, ao mesmo tempo libertário 

e orientador, sem ser anárquico e dogmático, permitindo que o ser em formação 

tenha acesso ao mundo da cultura que caracteriza a sociedade a qual pertence, por 

meio do equilíbrio dialético.

Para o sociólogo Bauman (2001)“[...]a sociedade moderna especializou-se na 

renovação do espaço social: visava a criar um espaço público onde não devia haver 

nenhuma proximidade moral”, ou seja, a “ordem” representada aqui pelo Estado 

(Moderna Sólida) e pelo seu discurso dotado de razão e conhecimento 

inquestionável, passou a ter na sociedade contemporânea (Moderna Líquida), um 

senso de responsabilidade moral individualizada, que não se liga somente a 

instituições de grandes poderes e sim a inúmeras possibilidades de escolhas frente 

a uma coletivização dos aspectos morais, que se renova e reinventa a cada dia, na 

fluidez dos acontecimentos e vivências socioculturais.

Pensando nisso, este projeto investigará a forma como alguns autores 

contemporâneos estruturam suas obras em relação a temas considerados tabus, 

como a morte, a identidade de gênero e as relações homoafetivas, na literatura 

infantil e juvenil. 

Com o intuito de aprofundar essa compreensão, observaremos como a visão 

estereotipada e a perspectiva de “novos valores” dos temas propostos são 

trabalhadas nas obras escolhidas e, em que proporção elas têm sido aceitas para 

este público leitor, visando mostrar a realidade moral da sociedade vigente sob um 

olhar lúdico, engajado e dialético.

O objetivo desta pesquisa consiste em compreender a visão estereotipada 

dos temas considerados próprios e impróprios para crianças na literatura 
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infantil/infanto-juvenil, desmistificando a visão dual de caráter dogmático 

apresentada na rigidez da conduta certo/errado, que se condensa até os dias atuais 

na história da moral humana. No que tange a questão da obra literária e o processo 

psicológico existente na relação leitor/autor/obra, Amaral (1998) diz:

Os produtos artísticos são simultaneamente expressões da 
sensibilidade do autor e expressões de “visão de mundo”, valores, 
impregnados na díade artista/fruidor [...] por outro lado esse fruidor, 
esse leitor, ao abrir as páginas de um livro, terá sua ação mediada 
por complexa trama de relações – trama essa que, mesmo não 
percebida por ele, é concreta e atuante. Assim sendo, a leitura não é 
um ato “natural”, mas cultural e historicamente demarcado 
(AMARAL, 1998, p. 149).

Nesse sentido, julgamos necessário observarmos na perspectiva estética das 

obras escolhidas o seu valor moral, reflexivo e libertário a partir do contexto social e 

à determinada tradição histórica na formação deste público leitor. 

A partir da fundamentação teórica de Novaes Coelho (2000), as conexões 

entre literatura, história e cultura contribuirão para uma melhor compreensão da 

leitura como um diálogo entre leitor x texto x imagem em sua globalidade como 

matéria a ser trabalhada na escola, espaço privilegiado a serem colocados os 

alicerces desse novo paradigma social.

Esta pesquisa tem cunho qualitativo e o seu procedimento é teórico-analítico. 

Assim, a metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica e a análise literária dos 

temas/obras propostas e o mapeamento dos seus componentes no que constitui os 

aspectos integrantes de uma narrativa. 
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MÉTODO

O presente trabalho abrangeu o eixo-teórico analítico, no qual utilizamos a 

pesquisa bibliográfica, tabulação de dados e análise literária.

A pesquisa bibliográfica compreendeu autores como Nelly Novaes Coelho, 

Regina Zilberman e José Nicolau Gregorin Filho, entre outros, como também artigos, 

teses, entrevistas e palestras disponíveis ao público através de mídias online de 

grandes canais de comunicação no mundo atual.

Ao longo desta pesquisa acadêmica, além do levantamento teórico, algumas 

etapas foram desenvolvidas para um melhor resultado das análises como, leituras, 

fichamentos e resenhas dos materiais teóricos; assistência de palestras, leituras de 

várias obras literárias; e uma pesquisa em catálogos de editoras referente às 

temáticas trabalhadas hoje no mundo contemporâneo, com posterior tabulação.

Como corpus para análise e aplicação dos conceitos pesquisados, 

escolhemos as obras Um dia, um rio, de Leo Cunha e Olívia tem dois papais, de 

Márcia Leite.
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RESULTADOS 

Análise do material teórico

Em resposta às questões levantadas ao longo desse processo, buscamos 

materiais teóricos de Coelho (2000), Zilberman (2003) e Gregorin Filho (2009), entre 

outros, para o estudo das temáticas dos livros infantis e juvenis na 

contemporaneidade.

Salientamos também que, ao longo do processo desta pesquisa, foram 

consultados artigos de conclusão, palestras com grandes nomes no cenário 

educacional como Ana Maria Machado, Ilan Brenman, Ricardo Azevedo e Lourdes 

Atié, especialização de faculdades como Universidade Estadual de Maringá, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sesi, além de jornais, revistas e sites 

de grande acesso. Dentre os materiais de consulta, observamos artigos publicados 

em mídia online, como: Correio Braziliense, Folha de São Paulo, Estadão, Gazeta 

do Povo, Globo e Revistas como Crescer e Educação. 

Após a sondagem de temas considerados tabus em nossa sociedade, 

fizemos um levantamento das temáticas mais comuns no setor de literatura infantil e 

juvenil apresentadas por dez editoras de prestígio. Produzimos um gráfico e uma 

tabela, que se encontram ao final, em anexo.

Temas Convencionais e Não Convencionais

Ao analisarmos o percurso histórico das histórias infantis, nos deparamos 

com o fato de que elas surgiram destinadas ao público adulto e com o decorrer do 

tempo, transformaram-se em literatura para crianças. Para (ZILBERMAN, 2003) 

“antes da constituição desse modelo familiar burguês, inexistia uma consideração 

especial para com a infância” e a literatura infantil. Não havia um espaço separado 

do mundo adulto, todos viviam juntos, testemunhando os processos naturais da 

existência, como o nascimento, doença, morte, etc.
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Associada a um determinado contexto social e tradição histórica, a literatura é 

um fenômeno de linguagem constituído por experiências e percepções do real em 

suas múltiplas significações em relação ao outro; a leitura do mundo e 

principalmente ao conhecimento da língua.

Segundo (COELHO, 2000), dentre as mais diversas manifestações de arte, a 

literatura infantil é um fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, 

a vida, por meio da palavra. Sua função essencial atua sobre as mentes, que se 

expandem através das ações e na vontade de ampliar, transformar ou enriquecer a 

própria experiência de vida.

Porém, mediante as pesquisas e suas indagações, buscamos entender o 

porquê de certas obras interessarem às crianças e outras não. Foi então que dentre 

os fatores apontados como “comuns” às obras adultas, encontramos questões de 

popularidade e exemplaridade, conforme nos aponta Nelly Novaes Coelho:

Portanto, antes de se perpetuarem como literatura infantil, foram 
literatura popular. Em todas elas havia a intenção de passar 
determinados valores ou padrões a serem respeitados pela 
comunidade ou incorporados pelo indivíduo em seu comportamento. 
Mostram as pesquisas que essa literatura inaugural nasceu no 
domínio do mito, da lenda, do maravilhoso. (COELHO, 2000. p. 41)

É esse o caráter fundamental da literatura, falar do interesse de cada nova 

geração de maneira integrada a verdade geral e abrangente, traduzindo verdades 

individuais, decorrente de uma verdade humana geral.

Os impulsos naturais da infância propõem mais do que dar conselhos e 

exemplos, uma literatura que sugere problemas a serem resolvidos, como um 

estímulo a compreensão dos fenômenos e atitude receptiva em relação às 

inovações que a vida cotidiana propõe. A literatura inovadora visa basicamente uma 

nova percepção do novo, com o intuito de levar o leitor a descobrir a realidade que o 

circunda, desenvolvendo uma consciência coletiva do meio social em que vive por 

meio da palavra e instrumentos didáticos mais adequados.

Quando falamos de temas considerados tabus hoje em nossa sociedade, não 

podemos nos esquecer do modelo inicial em que se constituiu essa literatura, no 

qual os valores padrões refletidos pelas autoridades como igreja, governo, patrão, 

pai, esposo, eram perfeitos, que seguiam uma obediência absoluta ao que era 

imposto como certo e errado, bom e mau. O domínio da exemplaridade e a 
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dualidade, considerando de um lado o ideal democrata e do outro imperfeito e 

ditatorial, ainda segue refletindo em nossa literatura atual, condensado na moral da 

história e na conduta humana.

Na literatura tradicional, encontramos uma obediência absoluta a moral 

dogmática, que aparece na rigidez da conduta certa ou errada, que eram pregadas 

pelo culto e reverência às virtudes e às boas ações. Esses valores transformaram-se 

em argumentos para as histórias, tipos de personagens, linguagens literárias e 

temáticas infantis.

Na educação, a escola, como já vimos, espaço privilegiado para o contato 

com o mundo literário, lançou bases para a formação do indivíduo. Segundo 

(GREGORIN FILHO, 2009), no Brasil, final do século XIX, até o surgimento de 

Monteiro Lobato, o nacionalismo, tradicionalismo cultural, intelectualismo e seus 

modelos vigentes, imitavam o moralismo religioso, retidão de caráter em 

conformidade com os preceitos cristãos.

Com o advento da literatura de Monteiro Lobato, nas primeiras décadas do 

século XX, e sua proposta inovadora, a criança passou a ter voz, apresentando 

características nunca exploradas no universo literário infantil. Desde o início de sua 

carreira, acreditou que a arte literária deveria ser popular, marcada pela raiz nacional 

em consonância com o seu povo. Sua literatura procurou opor-se à arte acadêmica 

instaurada até então. De forma naturalista, sua produção extinguiu a linguagem 

demasiadamente acadêmica e extremamente moralizante da época, dando espaço 

para uma literatura que valorizasse a criança e sua vivência e criatividade. Com 

incentivo à crítica e à imaginação, com uma linguagem clara e simples, o autor 

explorou e aguçou a imaginação infantil tratando de história, literatura, arte, 

economia, política e costumes que possibilitariam a conscientização de sua própria 

cultura por meio do conhecimento. Com maior concretude, Lobato trouxe a 

diversidade de valores do mundo contemporâneo, o questionamento das diversas 

vozes dos contextos sociais e culturais presentes na formação do povo brasileiro e 

principalmente as vozes e sentimentos das crianças, com ilustrações e diferentes 

linguagens. Essa abertura de caminhos na literatura infantil e juvenil permitiu que ao 

longo desses anos a produção literário-artística para crianças se constituísse em 

funções lúdicas, catárticas e libertadoras e não da necessidade de transformar-se 

apenas em recurso pedagógico. Apesar de tantas inovações nos idos das primeiras 
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décadas do século XX, encontramos ainda, infelizmente, obras de má qualidade, 

que persistem no dogmatismo e no puramente didático.

Conforme nos aponta Cassiano Nunes,
 
A criança é um ser em que a imaginação predomina em absoluto. O 
meio de interessá-la é falar-lhe à imaginação. Vive num mundo irreal 
e dele só sai para, aos poucos, ir penetrando nas duras e cruas 
realidades, quando, com o natural desenvolvimento do cérebro, a 
intensidade da imaginação vai se apagando. (LOBATO apud 
NUNES, 1998, p. 233)

Os efeitos dessa transformação refletem em nossa literatura juvenil uma 

produção “engajada”, que se empenha na denúncia social, decorrente de atitudes 

polêmicas. Os paradigmas tradicionais marcados pelo individualismo, obediência 

absoluta, hierarquia de classes, moral dogmática, linguagem literária mimética, 

passam por meio do equilíbrio dialético, a atuar na modernidade sob uma produção 

marcada pelos paradigmas emergentes, como, individualidade consciente, 

descrédito da autoridade, antigas hierarquia em desagregação, moral “virtual”, 

linguagem literária como invenção despojada de valores antes contestados, em que 

a criança é vista como um ser em formação, não mais como “adulto em miniatura”. 

Esses novos paradigmas (já não tão novos, pois surgem em nossa literatura há 

quase 100 anos) atravessam a literatura atual de forma questionadora frente a um 

universo que se transforma a cada dia. 

Segundo Bernard Charlot, (CHARLOT, 1979), a criança é reflexo do que o 

adulto e a sociedade querem que ela seja, sua imagem projeta, ao mesmo tempo 

suas aspirações e repulsas que tendem a se tornar realidade na medida em que 

exigem, valorizam, condenam e recusam o que ela deve ou não ser, definindo-se 

assim, ela própria, com referência ao que o adulto e a sociedade esperam dela. 

Nessa medida, a obra literária também pode reproduzir o mundo adulto que 

conserva valores que estejam em consonância com a veiculação de conceitos, 

padrões comportamentais da época vigente.

Assim, as temáticas próprias e impróprias tornaram-se pontos de vista, pois a 

compreensão de certos valores assoma com as expectativas e padrões vigentes em 

termos de visão da realidade. A modernidade líquida avança para múltiplos diálogos 

que visa basicamente à descoberta da realidade que a circunda; a ter consciência 
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do meio em que está situada (social e geograficamente), facilitando a compreensão 

e educando o seu olhar para aquilo que está além das aparências.

Temáticas contemporâneas

A literatura infantil e juvenil contemporânea tem se aberto, nos últimos anos, 

às temáticas de cunho social e suas mudanças em relação a assuntos anteriormente 

a elas vedados. A partir do século XXI, temas como desigualdade social, 

preconceitos, problemas familiares, separação de pais, morte e identidade de 

gênero, dentre outros possíveis, começaram a marcar presença também na 

literatura para crianças, devido às constantes e atuais movimentos em favor da 

legitimação e defesa da invisibilidade, inclusive discursiva. Segundo Teresa 

Colomer, a literatura infantil e juvenil instrumentaliza os leitores para que possam 

entrar no jogo da “literatura adulta”, conjugando o estético e o pedagógico: 

Nos livros infantis, mais do que na maioria dos textos sociais, se 
reflete a maneira como uma sociedade deseja ser vista, e pode-se 
observar que modelos culturais dirigem os adultos às novas 
gerações e que itinerário de aprendizagem literária se pressupõe 
realizem os leitores, desde que nascem até sua adolescência. 
(COLOMER, 2003. p.14).

A literatura infantil e juvenil, tradicionalmente conectada a objetivos 

pedagógicos e formativos, aparece ligada a essa função essencial: atuar sobre as 

mentes por meio da arte, transformando e provocando a própria existência com 

conteúdos que gerem emoções, deem prazer ou diversão e, acima de tudo, 

modifiquem a consciência de mundo. Para (COELHO, 2000), conhecer as imagens, 

levar as crianças a verem realmente os seres e coisas com que precisam interagir 

na vida é, sem dúvida, uma das metas da educação atual. 

Entre os valores novos, já presentes na contemporaneidade, podemos 

perceber, nas produções atuais, o espírito solidário que envolve o indivíduo ao 

substituir o herói individual e infalível, pelo grupo ou “bem maior”. As personagens 

passaram a questionar o que é imposto como verdades unívocas em repúdio ao 

autoritarismo e universalização de ideias. Em lugar das atitudes em que o certo 

vence o errado, as relações são pautadas na conciliação das diferenças e 

contrastes.
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 A nova  família tende a substituir o núcleo familiar  tradicional em que a 

convivência entre pais, filhos, avós e netos eram marcadas pela rigidez e obediência 

a hierarquia, pelo casal, no qual os deveres e direitos do homem e da mulher 

inclinam-se a  se igualar na relação conjugal, além das possibilidades de formação 

de núcleos familiares como os homoparentais1 . A luta para combater ódios, 

enraizados em nosso mundo, propõe uma literatura que valorize as diferentes 

culturas, na busca de descobrir e preservar a autenticidade de cada um. A 

concepção da vida como mudança contínua e o fim da perfeição como ideal, passou 

a ser substituída pelo aperfeiçoamento interior e a participação da evolução 

contínua, passando a morte a ser vista como uma suprema metamorfose da vida e 

não o seu fim:

Para além do prazer/emoção, a literatura contemporânea visa alertar 
e/ou transformar a consciência crítica de seu leitor/receptor, 
educando o seu olhar para outras obras e tempos, intertextos, 
múltiplos diálogos que trazem as vozes das crianças e o universo 
cotidiano com seus conflitos para serem lidos, vistos e sentidos 
como uma proposta de diálogo e não somente de imposição de 
valores. ZILBERMAN, 2003. p.190)

Assim, o aspecto temático é transmitido a uma determinada cultura e lugar 

ideológico no sentido de veicular símbolos produzidos por e nesta cultura. A relação 

com as normas e padrões estabelecidos de uma dada época e sociedade vem 

participar do universo artístico, garantindo a autonomia deste, mas, ao mesmo 

tempo, reativando seu contato com a vida social.

A boa literatura é importante por si mesma. Ela pode abordar um tema em 

profundidade, muitas vezes sem uma mensagem explícita, ou dando um painel da 

realidade para o leitor refletir, sem focar em uma conclusão. A leitura implica em um 

processo simbólico agindo nos modelos do imaginário cultural, que propõe a 

reinterpretabilidade que cada leitor, assenhorando-se do texto, torna-se sujeito de 

sua leitura.

Segundo Bauman, (BAUMAN, 1993), “nenhuma sociedade que esquece a 

arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que a 

afligem”. É nesse sentido que as temáticas contemporâneas encontram respostas e 

sugerem uma literatura de importante relevância social.

1 Neologismo criado em 1997 pela Associação de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas (PPGL).
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Ao longo desta pesquisa, fizemos um levantamento de catálogos com 

temáticas tabus entre as editoras de prestígio no setor infantil e juvenil, com o intuito 

de verificar em que proporção essas temáticas têm sido exploradas na 

contemporaneidade (Anexo I e II). Das dez editoras, todas abordam em seus 

catálogos obras com temáticas convencionais (próprias) que em sua maioria 

tratam de amor, amizade, emoções, conflitos e problemas do cotidiano, folclore, 

contos de tradição oral, popular, fábulas, história, religião, entre outros. Já as 

temáticas não convencionais (impróprias), como a morte, identidade de gênero, 

separação de pais, bullying, adoção, diversidade, gordofobia, suicídio, entre outros, 

encontram uma representatividade irrisória na literatura infantil.  Note-se que os 

títulos com essas temáticas nas editoras Cia das Letrinhas e Panda Books, as mais 

representativas, não passam de 2% do total.

Podemos considerar que isso ocorre justamente por se tratar de temas 

polêmicos e delicados que desestabilizam o alicerce de muitas das construções de 

nosso imaginário concebidos desde a literatura primordial ou/e até mesmo por não 

haver interesse das editoras em promover uma literatura de baixa procura e 

recomendação. Essas causas precisariam ser melhor investigadas e não compõem 

os objetivos de nossa pesquisa.

Por outro lado, há muitos debates acontecendo com o intuito de entender 

esse cenário em que a censura e os tabus andam juntos. No Blog das Letrinhas, a 

escritora Patrícia Auerbach, autora de Direitos do pequeno leitor, abriu o encontro 

do Conversas sobre literatura infantil – 25 anos da Companhia das Letrinhas em 

2017,  dizendo que quando existe o risco de evitar a abordagem de temas difíceis, 

sensíveis ou polêmicos nos livros para a infância, corremos o perigo de “transformar 

literatura em Facebook [esse espaço virtual onde parece existir a eterna felicidade]”, 

pontuando que “Literatura sem risco não é boa literatura”. Ela ainda explica a 

necessidade de permitir que as crianças entrem em contato com sentimentos 

difíceis, dos quais são por vezes protegidas:

Não podemos cair numa cilada de achar que, porque é literatura 
infantil, porque essas pessoas estão no começo do percurso da 
vida, elas não podem se deparar com coisas que são de fato tristes. 
(AUERBACH, 2017)
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É como se na vida a criança não precisasse ser preparada para frustrações. 

“A alegria vem de chegar lá em cima. De descobrir o caminho, de entender o 

percurso, de ousar, de se arriscar, de quebrar a cara e de se reerguer. ” Por fim, a 

escritora discute sobre o direito de conhecer o mundo, do jeito que ele é. Por que 

não falar sobre preconceito com a criança, se o mundo está cheio deles?

Esse assunto tem sido de interesse e preocupação de vários autores para 

crianças. Como exemplo, podemos citar o evento “Literatura do Século XXI com Ana 

Maria Machado, Ilan Brenman, Ricardo Azevedo e Lourdes Atié”2  promovido pela 

editora Moderna e transmitido via Facebook ,  quando foi colocada, por todos os 

autores, a necessidade de deixar a literatura trabalhar com o imponderável, aliando 

escola e família no combate dos preconceitos, e da censura que proíbe a criança de 

entender e respeitar a sociedade que vive. Ilan Brenman, doutor em educação pela 

USP, colocou a questão dessa “geração geleia” e “leitor sensível”, na qual as 

crianças crescem despreparadas para lidar com as suas dificuldades sejam elas 

sentimentais, sociais e ideológicas. Ele ressaltou ainda o movimento de censura que 

ainda está presente em nossa sociedade, que enxerga essas novas propostas como 

algo deformador do caráter humano, afirmando que “hoje você censura um livro, 

amanhã censuram o que você gosta”.

Ana Maria Machado, uma das mais versáteis e completas escritoras 

brasileiras contemporâneas, ressaltou neste bate-papo a importância da mediação 

do adulto durante a iniciação da criança na vida literária, propondo reflexões, abrindo 

para curiosidades e questionamentos, além do essencial que é permitir a vivência de 

sentimentos inerentes à vida como a morte.

Nesse sentido, referenciamos a professora Marisa Lajolo:

A história da literatura de um povo é a história das leituras de que 
foram objeto, é a literatura, como linguagem e como instituição, que 
se confiam os diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, 
valores e comportamentos através dos quais uma sociedade 
expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, 
suas utopias. (LAJOLO, 2011. p.70)

2 MODERNA, Editora. A Literatura no Século XXI. 2018. (2h44m55s). Disponível em: 

<https://goo.gl/CxSKQx>. Acesso em: 22 maio. 2018. 
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Os livros infantis podem ser utilizados como recursos para introduzir e discutir 

essas temáticas. Quando tratados com naturalidade, além de ser uma ferramenta 

didática e lúdica, a leitura de livros voltados para questões sociais também pode ser 

uma forma de mostrar que qualquer assunto pode ser conversado sem punição e 

que existe uma relação de confiança ali, comenta a especialista em análise 

comportamental, Adriana Amaral, para o jornal Correio Braziliense.

Consideramos, a partir do exposto, que os impulsos naturais na infância 

precisam ser enfrentados e superados: os medos e curiosidades fazem parte do 

crescimento e amadurecimento do ser. Estimular a percepção e o pensamento 

abstrato, observação do mundo que a rodeia, valoriza o saber e propõe diferentes 

pontos de vistas que levam às diferentes “verdades”. A busca pela identidade, 

consciência ética e/ou crítica em relação aos direitos naturais ou civis de cada um, o 

apelo à consciência ecológica e a descoberta das relações que permeiam o mundo 

fazem parte do universo literário, que intensifica a atenção do leitor para a leitura 

não só do livro, mas do mundo à sua volta, visto como um todo (formado de 

elementos naturais, políticos, econômicos, científicos, sociais, etc.).

A literatura, por seu potencial de representatividade, colabora na formulação 

da identidade e entendimento dos questionamentos que chegam com a idade. 

Mediar a leitura é uma das formas de abordar temáticas como a morte e identidade 

de gênero, naturalizando o assunto com leveza, lirismo e sensibilidade, 

desconstruindo medos e tabus em torno do tema.

Quanto às temáticas escolhidas, podemos citar inicialmente a morte, tema 

delicado de se tratar na sociedade ocidental, inclusive para os adultos, constituindo-

se em uma das principais preocupações de pais e educadores quando perguntados 

sobre o que é e para onde vamos depois que morremos.  Sem respostas e 

argumentos sensíveis à idade, muitos adultos refugiam-se na não-resposta ou em 

respostas eufemística, metafórica e simbólica, devido a nossa cultura não incorporar 

a morte como término do ciclo natural da vida. O seu entendimento e tratamento 

estão diretamente relacionados com o momento histórico e cultural dos povos. 

Phillipe Ariés (2003) um dos primeiros historiadores a estudar a morte, nos fala que 

a ideia medieval da morte a compreendia como sendo um acontecimento trágico, 

permeados por medos, e que continua presente no imaginário humano.
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No entanto, o silêncio, a negação ou o recurso a explicações metafóricas 

como a pessoa “virou estrelinha”, foi “para o céu” ou “fez uma viagem”, acerca da 

morte, podem prejudicar o crescimento global da criança. A morte não pode ser 

considerada improvável, as famílias necessitam passar pelo luto e a criança não 

pode ser retirada desse contexto, ignorando seus medos, angústias, dúvidas e 

sofrimentos.

Segundo um artigo da Revista Crescer, as crianças “convivem com a morte 

muito mais do que a gente consegue perceber. É a planta que murcha e seca, o 

inseto que é morto, o super-herói que mata o vilão, o animal de estimação que 

parte”. 

Assim, muitas vezes nos enganamos ao achar que a criança nunca ouviu 

falar sobre morte. Ela está nos livros, filmes, noticiário, desenhos, brincadeiras, entre 

outras situações do dia a dia.

Por isso a importância do texto literário, a leitura é uma boa opção para tratar 

de questões humanas, quando escolhidos de forma sutil e figurativa. Para (LAJOLO, 

2011) ou o texto dá sentido ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum, escolher um 

livro que fala simbolicamente, utilizando de recursos imagéticos, faz com que a 

criança elabore aquilo que é trágico e difícil. 

Antonio Candido (2011) nos salienta que a literatura é um direito porque:

Ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no 
universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido 
amplo parece corresponder a uma necessidade universal, que 
precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. (…) A 
literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como 
talvez não haja equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, 
talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é 
fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 
homem na sua humanidade. (CANDIDO, 2001. p.177)

Assim como a morte, outros temas têm sido alvo de polêmica nas novas 

produções literárias. A identidade de gênero, no que tange as famílias 

homoparentais, tem suscitado muitos debates acerca da sua representatividade 

como instituição familiar que, ao longo dos anos foi transformando sua forma de ser 

e se constituir na sociedade pós-moderna do século XXI. Devido a sua característica 

incomum quando comparado a outras famílias, é tradicionalmente considerado 
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assunto do mundo adulto, distante daquilo que se entende por uma infância 

saudável e legítima.

A família, como instituição social, sofreu diversas modificações ao longo dos 

séculos que, partindo da família patriarcal, em que o homem, chefe de família, era o 

responsável pelas decisões de cada membro dessa constituição, passou a se 

fragmentar com o convívio entre avós, pais, netos, tios, primos e etc., ocupando 

habitações distintas, cada qual com o seu respectivo “núcleo” de convivência, até se 

chegar às novas formas de ser família hoje, como a homoparental.

Vivemos uma revolução de comportamentos em que a ruptura e a 

transgressão têm como ponto de partida a luta cada vez mais incisiva pelo 

reconhecimento, tanto dos seus direitos no meio jurídico e constitucional brasileiro, 

como pelo reconhecimento e respeito da sua orientação sexual e de sua constituição 

familiar no meio social: 

Ler uma reportagem, ver uma imagem ou assistir a um filme cujo 
tema central é a homoparentalidade pode fazer com que aqueles 
que leem, veem e assistem revejam suas concepções a respeito do 
que significa ser uma família. Pode, ao mesmo tempo, provocar 
desacomodações e deslocamentos no modo como os sujeitos 
pensam as relações familiares na contemporaneidade. Ademais, 
diferentes efeitos podem emergir: repulsa, concordância, 
identificação e/ou estranhamento. (GUIZZO e GOMES, 2013, p. 5)

As representações sociais que circundam a família homoparental, apesar das 

críticas e pré-conceitos existentes, tem ganhado força com a crescente 

transformação no sentido de maior tolerância da população e da sua visibilidade a 

partir dos anos 1990. Transformar, ampliar e levar a população a uma reflexão sobre 

a adoção de crianças por casais homoafetivos, a constitucionalidade das famílias 

homoparentais e a forma de veicular tais questões na mídia, sociedade e educação, 

facilita o rompimento ou a confirmação de determinados estereótipos sobre esse 

modo de ser família, proporcionando assim à sociedade, possibilidades de (re) criar 

conceitos as diversas formações de núcleos familiares. Produzir uma reflexão por 

meio dos livros e/ou leitura de textos acerca das temáticas consideradas tabus, 

permite a projeção de situações, empatia, desenvolvimento de sentimentos e 

consciência harmoniosa com o mundo externo. Estar em permanente estado de 

observação e vigilância compreende cuidado e sensibilidade em reconhecer a 
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necessidade e o esforço particular do leitor durante a sua iniciação no mundo 

literário, considerando sua singularidade, sendo solidário com suas necessidades 

em torno da sua curiosidade enquanto sujeito social.

O cuidador precisa considerar, principalmente, as necessidades das 
crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem 
dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. 
Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios 
de promoção da saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados 
com a preservação da vida e com o desenvolvimento das 
capacidades humanas, é necessário que as atitudes e 
procedimentos estejam baseadas em conhecimentos específicos 
sobre desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das 
crianças, levando em conta diferentes realidades sócio-culturais 
(BRASIL, 1998, p. 25).

Para educar, faz-se necessário que o educador crie situações significativas de 

aprendizagem, lembrando sempre que a formação do ser precisa ser vista como um 

ato inacabado, sujeito a novas inserções, recuos e tentativas.  É, pois, importante 

que se considere o estágio de desenvolvimento cognitivo e emocional, para explicar 

de forma honesta e sem subterfúgios, em que consiste “tais assuntos”, respeitando, 

naturalmente, a capacidade de compreensão e o seu nível de maturação 

psicoemocional.
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DISCUSSÃO
Análise das obras

Com o objetivo de aplicar e refletir sobre os conteúdos apreendidos ao longo 

desta pesquisa, assim como demonstrar que temas considerados tabus podem ser 

trabalhados com as crianças por meio da literatura infantil, apresentaremos a seguir 

a análise de duas obras: Um dia, um rio, de Leo Cunha e André Neves e Olívia tem 

dois papais, de Márcia leite.

Um dia, um rio, de Leo Cunha e André Neves, trata da morte de uma forma 

poética, denunciando a morte do Rio Doce3 a partir de uma perspectiva ambiental, 

que inclui todos seus seres viventes, inclusive o homem.  Como num percurso de um 

rio a obra vai retratando a vida e o seu fim num comparativo do antes e depois da 

tragédia. A força motriz que amarra as personagens ao enredo é representada pelo 

próprio rio, que como narrador “autodiegético” narra à história com muita poesia, 

pois as palavras parecem dançar sobre as ilustrações. 

De forma bastante ilustrativa, as imagens do livro falam mais que as próprias 

palavras, de tal forma que se faz necessária uma educação do olhar, no qual saber 

ler as imagens, segundo SANTAELLA (2012):

Significa adquirir os conhecimentos correspondentes e desenvolver 
a sensibilidade necessária para saber como as imagens 
apresentam, como indicam o que querem indicar, qual é o seu 
contexto de referência, como as imagens significam, como elas 
pensam, quais são os seus modos específicos de representar a 
realidade (SANTAELLA, 2012)

 Da perspectiva da semiótica contemporânea, o conceito de leitura alinha-se 

ao reconhecimento dos diversos tipos de leitores, por uma alfabetização visual, pelo 

aprendizado da leitura imagética, de seus componentes e sua ressignificação, seja 

ela social, estética, tecnológica ou subjetiva.

3 Em 05 de Novembro de 2015, aconteceu o maior desastre ambiental do país. O rompimento da 
Barragem do Fundão, da mineradora Samarco, na região de Mariana (MG), provocou uma enxurrada 
de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que 
avançou pelo Rio Doce.
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As figuras nos livros ilustrados são signos icônicos complexos, e as 
palavras, signos convencionais complexos; entretanto, a relação 
básica entre os dois níveis é a mesma. A função das figuras, signos 
icônicos, é descrever ou representar. A função das palavras, signos 
convencionais, é principalmente narrar. Os signos convencionais 
são em geral lineares diferentes dos icônicos, que não são lineares 
nem oferecem instruções direta sobre como lê-los. A tensão entre as 
duas funções gera possibilidades ilimitadas de interação entre 
palavra e imagem em um livro ilustrado. (NIKOLAJEVA e SCOTT 
2011, p. 14)

Desde a capa de forma icônica, o livro retrata não só a morte de um rio, mas 

também a morte humana, dos animais e de todo um bioma. É um lamento, um grito 

de socorro tardio de um rio indefeso que não teve como reagir ao ser invadido pela 

lama da mineração que destruiu suas águas e as vidas que abrigava.

Figura 1 : Um dia, um rio. Capa e contracapa. 

Podemos observar na capa do livro (Fig. 1) um menino que parece ser o rio 

personificado, submerso e sufocado em um ambiente marrom, representando 

nitidamente a invasão da lama no Rio Doce, contrastando com as letras do título em 

azul, à cor do rio antes do massacre da mineradora Samarco.

A contracapa é tomada por um azul escuro e o menino-rio aparece apenas 

com o topo da sua cabeça na superfície desse rio azul vivo, deixando bem claro 

através do texto o seu intuito:
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Um lamento, um grito tardio de socorro, uma homenagem ao Rio 
Doce e a todos os rios que banham, alimentam e enriquecem 
nossas terras e nossa história.

Ao abrir o livro, encontramos do lado esquerdo da capa o marrom da lama 

com uma torneira aberta escorrendo água azul sendo esse mesmo azul a banhar um 

trecho do poema do Fernando Pessoa, com o qual Leo Cunha homenageia o Rio 

Doce:

Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
É por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.

Do lado direito, na aba que compõe a contracapa, há dois depoimentos do 

autor e ilustrador em que ambos declaram o seu amor pelos rios, principalmente 

aqueles que banham a sua cidade, fato este que os uniu na parceria e composição 

do livro, além da presença de outra torneira que escorre água limpa de um azul que 

gera esperança.

A história começa com uma página clara, do lado esquerdo um menino 

carregando um patinho de brinquedo no topo de sua cabeça, puxando algo, que não 

se sabe ainda. Do lado direito temos uma descrição poética em que a narrativa se 

faz por meio de versos de um poema. Um rio, escrito em azul...

UM RIO.
Cama de canoa,
Espelho da Lua,
Caminho de peixe,
Carinho de pedra.

O poema oferece uma sonoridade expressiva marcada por aliterações (cama, 

canoa, caminho, carinho; espelho, peixe, pedra), lembrando o próprio barulho da 

água, dando vida e musicalidade ao texto e o que este rio é para a população local.

Na página seguinte, encontramos um ambiente claro, do lado esquerdo, 

crianças com os seus rostos cabisbaixos e pensativos, apresentando uma certa 

tristeza, cada uma delas carrega consigo um brinquedo-símbolo, como escafandro, 

vara de pescar, boia, puçá, barquinho.... Do lado direito encontramos o menino-rio 
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puxando um carrinho com um balde d’água. Esse cenário propõe várias reflexões 

como o que se faz dentro da água no mundo real ou imaginário; esses brinquedos-

símbolos podem representar a forma como cada um tirava o seu sustento ou 

diversão daquele rio. Neste momento, podemos notar também o aparecimento de 

um “eu lírico” em primeira pessoa (minha dança, meu canto, minhas veias)

Minha dança colore os mapas,
Meu canto refresca as matas,
Minhas veias irrigam florestas,
Alimentam o cerrado,
Aliviam o sertão.

De forma sensível, sua linguagem sinestésica aborda por meio de metáforas 

e personificação a relação do rio não só com o bioma e sim com os vários rios que 

percorrem e alimentam matas, florestas, cerrado, sertão e suas famílias.

Figura 2:  Um dia, um rio, p. 7 e 8

A seguir, ainda em um ambiente claro, do lado esquerdo encontramos todas 

as crianças reunidas (Fig. 2), porém um menino de roupa amarela chama atenção 

por vestir um escafandro, com a cabeça coberta por um capacete amarrado por uma 

corda, o que nos transmite certa agonia. Do lado direito, o menino-rio está sozinho, 

olhando para essas crianças, parecendo se despedir, uma cena nostálgica...

Corri por entre tribos
Povoados
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Gentes.
Enchi de casos os pescadores,
De lembrança os viajantes,
De encantos os menestréis.

Nessa fala, o rio é colocado em um ambiente da literatura, da contação de 

história, ou seja, a relação do rio é feita não só com a natureza, mas com o ser 

humano e a sua produção cultural.

Na próxima página (Fig. 3), já podemos perceber o início da tragédia.

Um dia eu fui rio,
Bacia.
Vale

Eu era melodia...

Figura 3: Um dia, um rio. p. 9 e 10

O uso do passado no verbo (eu fui, eu era) mostra a fala doce e amargurada 

de um rio que perdeu sua vocação e sua voz, e por isso lamenta sua sina de um dia 

ter abrigado a suas margens casas de pescadores, lembranças dos viajantes, 

brincadeiras de crianças, melodias para os solitários e tristes modinhas de viola aos 

cancioneiros que se abeiravam por lá. Do lado esquerdo, o menino-rio encara a 

morte, representado do lado direito por um personagem meio humano, meio 

máquina, que ambos se assemelham pelo nariz. Esse personagem máquina revela 

o aspecto não da natureza e sim o da construção do homem e da sua 
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industrialização, sua aparência mostra uma civilização representada por prédios e 

maquinários.

A seguir, (Fig. 4) o cenário começa a se transformar, pois o personagem-

máquina lança, pelos seus vários canos, os detritos de poluição, manchado a página 

branca, tornando-a marrom. Do lado direito, o menino-rio, assustado, num gesto de 

defesa e impotência, ou resignação, começa a ser contaminado por essa lama, que 

aos poucos vai tomando o seu corpo. Do lado esquerdo, apenas o seu pato e o 

balde d’agua.

Figura 4: Um dia, um rio. p. 13 e 14

De forma bastante sensível, o processo da morte é marcado por uma página 

inteira marrom, e uma frase em preto, que se perde com o marrom da lama... “Hoje 

sou silêncio”. Uma fúnebre lama que se avermelha com o sangue e a morte 

obscurece e silencia toda a vida que havia ali. Do lado direito, temos a ausência da 

máquina-personagem, deixando apenas o menino-rio e toda a página marrom, 

estático, sem vida. À esquerda, apenas o balde e a sua água azul, contrastando com 

os escombros submersos, e um rosto, desesperador, sem corpo, num pedido de 

socorro.
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Figura 5: Um dia, um rio. p. 15 e 16

Na próxima página (Fig. 5) do lado esquerdo, temos em cima desses 

escombros submersos, o menino-rio e o seu balde, que antes servia para guardar 

água limpa e hoje para vomitar a sua morte. Nesse mesmo balde encontra-se uma 

torneira e nela o vômito é vertido em sangue, este sangramento nos remete à perda 

da vida, e é acrescido pelos venenos: a cor do chumbo e do cromo presentes na 

lama. Em letras claras encontramos a ambiguidade do rio Doce, hoje amargo, no 

sabor e na destruição do meio ambiente:

Meu leito virou lama, 
Meu peito, chumbo e cromo.
Minhas margens, tristeza.
Eu era doce, hoje sou amargo.

Do lado direito, (Fig. 6) o trabalho estético traz os contrastes da vida e da 

morte em um convite à imaginação e à reflexão. A intertextualidade volta a 

referenciar Fernando Pessoa:

Minha 
Aldeia
Mora
Submersa
Dentro
De mim
Com lágrimas de minério, vou sangrando até o mar.
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Figura 6: Um dia, um rio. p. 19 e 20

Com páginas avermelhadas pelo mercúrio, o sangue do menino-rio inunda o 

rio amargo e suas lágrimas viram sangue, no qual os peixes nadam carregando em 

seus dorsos casas e pessoas, ligando, por metonímias, a natureza ao ser humano e 

suas construções, peixes casas, peixes pessoas.

EU FUI UM RIO, UM DIA.
Na margem de cá,
Eu tive uma escola,
Um campinho,
Ouvia os gritos das crianças,
O trote dos cavalos,
O apito do trem.
Na de lá,
Tive uma praça,
Uma Igreja,
Um sino,
Ima noiva,
Ouvia os cantos das lavadeiras,
As festas de domingo.

Na última página avermelhada do livro o autor cita,

Da terceira margem 
Eu choro por tudo 
E por todos.

Uma intertextualidade que nos remete ao rio de Guimarães Rosa em “A 

terceira margem do rio”, a terceira margem, aquela que não é à direita, nem à 
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esquerda e sim a terceira, determinada pela canoa, que fica subtendido como um 

processo, a travessia do incompreensível da vida, o não-lugar, a própria morte, que 

neste caso, é o incompreensível desastre ambiental. 

Entre lamas e sangue, a próxima página (Fig. 7) mostra do lado esquerdo um 

lamento, ou mesmo um clamor pela justiça:
Olho pros lados
E não vejo mais ninguém.
Só restaram cães e bonecas,
Esperando, teimosos,
Pelos que partiram.

Nas minhas dobras não sobrou
Um peixe,
Um sapo,
Uma cobra,
Ninguém pra contar a história.
Hoje quem conta a história
Sou eu.

Figura 7: Um dia, um rio. p. 24

Ao lado direito, observamos não pessoas mortas, mas, simbolicamente, a 

representação da morte por meio de bonecas sem pernas e braços, crânios de 

crianças e esqueletos de peixes, a percepção maior da morte, do silêncio, que hoje, 

é história para contar.
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Figura 8: Um dia, um rio. p. 30

Com páginas de cor amena (Fig. 8), o livro finaliza com um grito de 

esperança, de vida, de histórias felizes para um dia voltar a contar.

Flores nascem do deserto,
A água brota na rocha
E a luz, da escuridão. 
Serei um rio.
UM DIA.

E assim acaba o livro com a imagem de crianças brincando, a mesma que 

iniciou a história, em um ciclo de vida-morte-vida.

A contribuição dessa obra ultrapassa idades, já que o seu campo ilustrativo 

abrange questionamentos e compreensão do concreto ao abstrato dando margem a 

muitas discussões como a morte, que pode ser mediada pelos pais e professores de 

forma a restabelecer o mundo interno da criança/adolescente, trabalhando a ruptura 

com base a construir um alicerce para os demais enfrentamentos da vida. 

Olívia tem dois papais, de Marcia Leite, trata da identidade de gênero e das 

diferentes configurações familiares. Narrado em 3º pessoa, o narrador 

“heterodiegético” vai articulando diálogos, de forma suave e divertida, que 

demonstram a relação de Olívia com seus dois pais adotivos, Raul e Luís, 
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focalizando cenas do cotidiano familiar e de uma criança em busca de distrações e 

brincadeiras. 

Figura 9: Olívia tem dois papais. Capa

De início podemos observar na capa do livro (Fig. 9) uma ilustração que 

representa a própria Olívia, suas características físicas como a pele negra e os 

cabelos crespos, o que não é abordado no texto, juntamente com o seu cachorro e 

gato numa convivência comum do dia a dia. 

A função imagética nesse livro é mais representativa, estabelecendo uma 

função semântica com o texto, predominando uma coerência intersemiótica pelo fato 

de articular linguagem verbal e visual.
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Figura 10: Olívia tem dois papais. p. 6 e 7

Ao abrir o livro (Fig. 10) já nos deparamos com um porta-retratos que mostra 

uma foto tradicionalmente familiar, o que transparece uma família feliz e “normal” 

diante de um cenário de adoção por um casal homoafetivo.

Olívia é a protagonista da história, uma menina comum, esperta, que usa de 

seu talento especial, a palavra (usar as palavras certas, na hora certa), para 

conseguir as coisas que quer com os seus pais adotivos, personagens brancas, 

articulando ações e diálogos dentro da narrativa.  Suas expressões “[...] absurda, 

óbvio, entediada, desfalecendo, encantador”, fazem com que a leitura aconteça de 

forma agradável e mesmo que as palavras sejam desconhecidas pelo leitor, elas são 

logo explicadas, sem comprometer a leitura. 



33

Figura 11: Olívia tem dois papais. p.16 e 17

O lar, local onde a relação entre os três acontece, é marcado pelo respeito, 

admiração e afeto (Fig. 11), que entre um diálogo e outro, de forma sutil e comum, a 

questão da família homoparental vai se desenhando como no trecho em que Olívia 

conta a provocação de um coleguinha na escola:

– O Lucas é muito bobo, papai, ele gosta de me provocar, dizendo 
que eu não tenho mãe. 
— E você fica triste? – O pai perguntou, preocupado.
 – Claro que eu fico. Por que ele também não provoca a Isabela e o 
Tadeu dizendo que eles não têm pai? Isso não é justo! – Ela 
exclamou, contrariada.
 — É mesmo uma injustiça, queridinha. E o que você responde para 
ele?
 — Eu falo assim: “Eu não tenho mãe, mas tenho dois pais só para 
mim” 
— Essa é uma boa resposta, meu bem. Mas sabe, não é todo 
mundo que acha bom ter dois pais ou duas mães. Cada família é de 
um jeito. E o Lucas só conhece um tipo de família – o pai explicou 
(Leite, 2010, p. 37).

Ao levantar vários questionamentos pertinentes à idade e principalmente 

entre a relação, pais e filha, Olívia curiosamente indaga-os como seu papai Raul 

sabe brincar de boneca e seu papai Luís cozinha tão bem? Nesse momento 

podemos observar a desconstrução dos papéis de gênero que estereotipa funções 

que são para mulheres e para os homens, como a questão de a cor azul ser para 

menino e a rosa para meninas. 



34

Um dos questionamentos de Olívia também é saber como irá aprender a usar 

maquiagem e sapatos de salto alto, se na casa dela não mora nenhuma mulher. 

Uma crítica que podemos tecer neste momento é a reiteração do papel do gênero 

feminino, no qual a Olívia propõe brincadeiras voltadas para meninas, como 

bonecas, “mamãe e filhinho” e “salão de beleza”. Um ponto marcante nesse contexto 

é a alternância que a autora faz de reforçar construções e desconstruções de 

gênero, que de forma negativa a fala reforça um preconceito infundado:

— Papai Raul, você também brincava de boneca quando era do 
meu tamanho?
— Não, filha, eu brincava de outras coisas. Nem tinha boneca lá em 
casa.
— Do que você brincava, então? – Olívia insistiu.
— De brincadeiras de meninos, com o tio Roberto. Carrinho, futebol, 
videogame, luta, bicicleta. Coisas assim.

Percebemos que há a oportunidade de se aproveitar o universo das 

brincadeiras para crianças no sentido de quebrar pré-conceitos existentes, porém 

eles reforçam essa distinção e a temática não é explorada pontualmente. 

Por outro lado, desconstrói a ideia de que um homem homossexual deveria 

ter um comportamento típico de uma mulher, considerando que há uma ampla 

diversidade de gêneros e comportamentos. Talvez a autora tenha tido a intenção de 

demonstrar, de forma simples, que brincar de carrinho ou de boneca não define o 

gênero de uma pessoa.

Finalizando, podemos considerar que, motivada por aspectos sociais 

prementes da atualidade, a obra procura mediar e esclarecer algumas crenças 

distorcidas, mostrando a naturalidade e normalidade em torno da adoção por casais 

homoafetivos, propondo um diálogo esclarecedor em relação à temática e o seu uso 

como formador de leitores, que por seu potencial de representatividade ajuda a 

desmistificar medos e tabus em torno do tema.
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CONCLUSÕES

Tendo em vista os dados expostos, podemos afirmar que a seleção e 

descrição dos fatos mais significativos ao objeto da pesquisa consistem no 

reconhecimento e importância de se trabalhar com temáticas que possam ir além 

dos temas tradicionais, destacando-se questões sociais e do cotidiano do aluno.

Conforme a pesquisa realizada, observamos o quanto o mercado editorial, por 

barreiras políticas e ideológicas, deixa de publicar obras que favoreçam a criticidade, 

provocação e reflexão em torno dos pré-conceitos existentes dentro e fora da sala 

de aula, respondendo aos seus interesses e não de uma função ampla e 

humanizadora que beneficie o todo.

Percebemos que a representatividade dessas temáticas é mínima, ainda 

dotada de insignificância, devido ao poder doutrinário político e religioso da base 

social em que foi consolidado nossa educação, o que torna a sua abrangência 

morosa e repleta de desafios a serem trabalhadas desde a primeira infância nos 

lares e escolas.

Resta-nos algumas dúvidas, autores estariam escrevendo livros nessas 

temáticas e não sendo publicados? Esses livros têm sido adotados nas escolas? 

Qual a resistência dos pais, professores e da sociedade em geral? Questões para 

outra pesquisa.

No cotidiano escolar vale lembrar a importância de instrumentalizar os 

professores no compromisso de uma educação que trabalhe a formação do aluno de 

forma integral, considerando essas temáticas como meio de construir uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva, valorizando e utilizando do conhecimento 

social, cultural, físico e digital do aluno para fazê-lo entender e explicar a realidade 

em que vive. Exercitar o pensamento crítico e criativo utilizando-se de situações 

problemas que envolvam essas temáticas a fim de elaborar e formular soluções 

valoriza a pluralidade presente nesse cotidiano, promovendo a participação e 

inclusão do aluno através da comunicação, sendo ela expressando ideias, 

experiências e sentimentos que levem ao entendimento mútuo. A leitura significa a 

vivência do aluno, mostrando a sua importância de forma a estimular o seu 
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protagonismo, autonomia e liberdade de escolhas alinhadas à cidadania, respeito e 

principalmente a empatia para lidar com o outro na sua integralidade.

É importante salientar que trabalhar com questões humanas e bases 

estruturantes de uma sociedade envolve complexidade, estudos e sensibilidade de 

olhar o outro e entendê-lo como parte de uma sociedade e não uma minoria que não 

possui representatividade no meio em que vive. A literatura traz perguntas e não 

respostas, por isso a importância de questionar e desenvolver o pensamento crítico 

e questionador, frente a uma democracia falseada por ideologias que dizem 

favorecer e garantir equidade a todos.

É relevante considerar que a leitura que nós precisamos para o século XXI é 

aquela que nos tire da automatização, uma leitura social, que não veja a escola 

como uma ilha afastada de tudo e todos e sim um lugar que gere um conhecimento 

transformador, ensinando a transgredir através da autoridade da experiência no qual 

se facilita a arte do encontro; do fazer junto, tecendo novos caminhos e 

possibilidades para a educação.

A literatura está dentro e fora da escola, cabe a nós mediadores do 

conhecimento recuperar o encantamento, essencializar o que de fato é relevante e 

exercitar o mundo simbólico das palavras. Nesse exercício de romper com as 

expectativas do leitor e padrões vigentes em termos de visão de realidade, é 

importante considerarmos a maturidade para que a compreensão da competência 

linguística seja adequada à criança/adolescente para que as diversas modalidades 

de processos verbais e visuais respeitem e ofereçam possibilidades amplas de 

sentido ao que lê.

Com o objetivo principal de contribuir na formação dos professores, podemos 

dizer que a presente pesquisa oferece uma reflexão na construção dos novos 

saberes, propiciando ferramentas e conhecimentos para a mobilidade social, 

estimulando o crescimento cultural e intelectual por meio da educação na diferença, 

de forma a não terceirizar a educação e sim participar do processo de escuta e 

promoção de uma sociedade mais justa onde todos se sintam representados.

Para finalizar, como estudante e participante do programa de Iniciação 

Científica, posso dizer que um trabalho de pesquisa nos leva de um lugar ao outro - 

de um lugar repleto de curiosidade e provocação para outro de busca, 

experimentação, conhecimento e satisfação. Todo o processo dessa pesquisa me 
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fez entender que se nós educadores, temos uma boa formação teórica acerca de um 

assunto, isso contribuirá em uma boa reflexão prática, o que nos motiva a buscar 

uma formação contínua e esclarecedora. Esse fazer teórico motivou a minha 

vontade de prosseguir com essa pesquisa como dissertação de mestrado, pois 

acredito que a formação docente transforma saberes em habilidades e esses 

saberes conceituais e integradores beneficiarão não somente a nós educadores, 

como também alunos e familiares, pois quando dizemos que educamos uma sala 

com trinta alunos, podemos afirmar que educamos trinta famílias também, e é isso 

que nossa profissão permite: participar e contribuir com a formação de uma 

sociedade mais justa e humanizada.
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ANEXOS

Anexo I – Gráfico: Temáticas da Literatura Infantil e Juvenil Contemporânea
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Anexo II- Tabela:  Temáticas da Literatura Infantil e Juvenil Contemporânea

Ite

m
Editora Catálogo 

Qtd

Temas Não 

Convencionais

Temas 

Convenciona

is

Temáticas Não 

Convencionais
Temáticas Convencionais

1
Abacatte 

Editorial
95 1 94

Questões 

étnicas/Diversidade/ 

Relações 

sociais/comportamento

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento/Co

ntos da tradição 

oral/Folclore/contos 

populares/ Maravilhoso 

fabular/ Natureza (bichos, 

plantas...).

2 Autêntica 151 1 150 Vida/ Morte/ Natureza/Amor

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento/Co

ntos da tradição 

oral/Folclore/contos 

populares/ Maravilhoso 

fabular/ Natureza (bichos, 

plantas...)/ Religião / 

História

3
Bamboo 

Editorial
33 1 32

Morte / Saudade/ Liberdade/ 

Identidade/ Desejo

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento/Co

ntos da tradição 

oral/Folclore/contos 

populares/ Maravilhoso 

fabular/ Natureza (bichos, 

plantas...)

4
Boitempo 

Editorial
8 3 5

Preconceito/ Bullying/ 

Respeito à diversidade/ 

Gordofobia

Classes Sociais/ Ditadura / 

Filosofia/ Democracia

5 Brinque 

Book

174 0 174 Deficiência/ Respeito à 

diversidade/ Adoção

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento/Co

ntos da tradição 

oral/Folclore/contos 

populares/ Maravilhoso 

fabular/ Natureza (bichos, 
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plantas...)/temas 

transversais

6
Bruaá 

Editora
31 1 1 Vida/ Morte/ Natureza/Amor 

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento

7

Companh

ia das 

Letrinhas

702 10 692
Identidade de Gênero/ 

Morte/Separação

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento/Co

ntos da tradição 

oral/Folclore/contos 

populares/ Maravilhoso 

fabular/ Natureza (bichos, 

plantas...).

8
Panda 

Books
300 6 294

Identidade de Gênero/ 

Deficiência/ Adoção 

(Composição familiar)

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento/Co

ntos da tradição 

oral/Folclore/contos 

populares/ Maravilhoso 

fabular/ Natureza (bichos, 

plantas...).

9
Pulo do 

Gato
61 4 57

Morte/ Desastre ambiental/ 

Família/ Perda

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento

10 Jujuba 36 0 36  

Amor/amizade 

Conflitos/Problemas 

cotidianos/ 

Emoções/Sentimentos/ 

Prosa poética/ Relações 

sociais/Comportamento/Co

ntos da tradição 

oral/Folclore/contos 

populares/ Maravilhoso 

fabular/ Natureza (bichos, 

plantas...).bagunça, 

confusão, aventura


