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 O TRABALHO DE LEITURA COM OS PRINCIPAIS TIPOS TEXTUAIS: 

GÊNERO NARRATIVO E GÊNERO POÉTICO 

 
 Sebastiana Machado Teixeira 

RESUMO 

 
Esse trabalho procura destacar a importância da prática da leitura utilizando os principais tipos textuais 
que são os gêneros narrativos e o gênero poético para compreensão e interpretação textual. Neste 
contexto o objetivo geral deste trabalho é refletir sobre a prática pedagógica que deverá proporcionar 
aos alunos atividades de leitura com textos a altura do repertório dos alunos seguindo os gêneros 
narrativos e poéticos, para que o diálogo com essa leitura seja proveitoso e produtivo. Faz-se 
importante aguçar a curiosidade dos alunos, possibilitando que façam questionamentos, levantem 
hipóteses e previsões sobre o texto lido. Exclusivamente, devem-se despertar os benefícios da pratica 
da leitura refletindo sobre a importância do ato de ler, na prática de interpretações textuais escritos. A 
prática de leitura em sala de aula deve fazer com que os alunos se tornem pessoas críticas, capazes 
de refletir sobre o mundo ao seu redor. É necessário focalizar a importância da leitura para a criança e 
jovem adolescente no processo de crescimento intelectual, colaborando assim com o processo de 
comunicação. Nessa continuidade, fundamentando-se em autores como ABRAMOVICH (1999), 
CUNHA (1999), BETTELHEM (1978) e outros reconhecidos na área pedagógica. 
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THE WORK OF READING WITH THE MAIN TEXTUAL TYPES: 

NARRATIVE GENDER AND POETIC GENE 

 

 

Sebastiana Machado Teixeira 
ABSTRACT 
 
This work seeks to highlight the importance of reading practice using the main textual types that are the 
narrative genres and the poetic genre for textual comprehension and interpretation. In this context, the 
general objective of this work is to reflect on the pedagogical practice that should provide students with 
reading activities with texts the height of the students' repertoire following the narrative and poetic 
genres, so that the dialogue with this reading is profitable and productive. It is important to sharpen 
students' curiosity, allowing them to ask questions, raise hypotheses and predictions about the text read. 
Only the benefits of reading practice should be awakened by reflecting on the importance of reading in 
the practice of written textual interpretations. The practice of reading in the classroom should make 
students become critical people, able to reflect on the world around them. It is necessary to focus the 
importance of reading for the child and adolescent in the process of intellectual growth, thus 
collaborating with the communication process. In this continuity, based on authors such as 
ABRAMOVICH (1999), CUNHA (1999), and others recognized in the pedagogical area. 
 
 

KEYWORDS: Reading. Narratives. Poetic. Interpretations. 
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INTRODUÇÃO 

A leitura é uma atividade permanente da condição humana, uma habilidade a 

ser adquirida desde cedo e treinada em várias formas. Lê-se para entender e 

conhecer, para sonhar, viajar na imaginação, por prazer ou curiosidade; Lê-se para 

questionar e resolver problemas. O indivíduo que lê participa de forma efetiva na 

construção e reconstrução da sociedade e de si mesmo, enquanto ser humano na sua 

totalidade. Na sociedade moderna grande parte das atividades intelectuais e 

profissionais gira em torno da língua escrita. Diante da perspectiva de que a leitura é 

fundamental no desenvolvimento do ser humano, e que a escola possui um papel 

importante no desenvolvimento do hábito da leitura. A leitura é importante para a 

formação de sujeitos autônomos. 

Esse artigo surgiu da necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os 

principais gêneros textuais na prática de leitura no ambiente escolar desde a 

educação infantil. O objetivo principal é reconhecer a importância de trabalhar com os 

dois tipos de gêneros mais interessantes e atrativos para o trabalho com leitura e 

narração de histórias. Cabe então, aos professores, considerarem a leitura no 

desenvolvimento humano do indivíduo, pois nela se constituem sujeitos e se 

constroem visões de mundo ou da própria consciência, em uma totalidade histórica. 

Para isso, é interessante, ao planejarem as aulas de leitura, que os objetivos estejam 

claros e, para isso, busquem definir qual enfoque será abordado nas aulas, levando-

se em consideração os três aspectos da leitura: Ensinar a ler; ler para aprender e 

ensinar a ler para ler. 

Para garantir a qualidade da aprendizagem da leitura, os professores devem 

garantir que os alunos sintam-se motivados. Só a motivação estimula o esforço 

pessoal necessário ao aprendizado. A escola é o lugar onde os alunos podem vincular 

a leitura não só a um conjunto de regras de decifração, mas, principalmente, à 

possibilidade de chegar ao significado de um texto e ao prazer por isso proporcionado. 

Estimular a turma a sempre trocar idéias e discutir o que foi lido. Propor trabalhos em 

que os alunos precisem ler para seguir instruções, revisar a própria escrita, praticar a 

leitura em voz alta e memorizar. Enfim, para analisar um texto é preciso ter 

sensibilidade; para descobrir os sentidos dos textos, é necessário lê-los uma, duas, 

três vezes.  
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Esta é uma pesquisa bibliográfica que conta com alguns estudiosos da área 

como ABRAMOVICH (1999), CUNHA (1999), BETTELHEM (1978) e outros para 

fundamentá-la auxiliando no alcance dos objetivos propostos. 

 

A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR OS PRINCIPAIS GÊNEROS TEXTUAIS 

As atividades que envolvem o trabalho com a leitura devem ser significativas, 

produtivas e desafiadoras para que os alunos sintam prazer em construir o 

conhecimento e de fato compreenderem e interpretarem um texto. 

Pode-se dizer que em uma atividade é significativa a partir do momento que 

é desafiadora ao aluno e este possui condições de enfrentar e resolver a situação 

proposta, individualmente ou em grupos, sempre com o auxílio do professor. 

Ser produtiva representa a atividade que, 

 

[...] situada no quadro do desenvolvimento natural da criança, revela o 
conhecimento que ela já construiu e esta construindo, fazendo com que esse 
conhecimento passe de um plano menos desenvolvido para outro mais 
desenvolvido, passe do estado de quem ainda não aprendeu para outro  de 
quem já aprendeu a aprender. (NASPOLINI, 1996, P. 12) 
 
 

A atividade é desafiadora quando há um alto grau de dificuldade, pois trabalha 

com aspectos não conhecidos pelo aluno. Nesse caso, o professor deverá sempre 

fazer a mediação (instigante e provocativa) para que o aluno não desanime de tentar. 

Antes de qualquer coisa, é importante frisar que a criança vive em um mundo de 

fantasia e de imaginação. Esses são os fatores primordiais para o trabalho com os 

gêneros de texto que seguem abaixo. 

  

Narrativa e alguns subgêneros 

 

A narrativa é uma história, contada de certa forma por alguém – o narrador, 

envolvendo seres reais ou imaginários, durante certo tempo e em certo lugar. Não 

dispensa o dramatismo e a movimentação. Possui diversos sub-gêneros tais como: 

as fabulas, os contos de fadas, as lendas e os mitos. Cunha (1999) diz que a criança 

irá interessar-se naturalmente pelos livros onde a todo o momento apareçam fatos 

novos e interessantes, cheios de peripécias e situações imprevistas, movimentando-

se assim o espírito infantil. 
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Uma técnica narrativa para evitar que as crianças desinteressem pela história 

com relação às falas, e aos pensamentos das personagens é através do discurso 

direto. O dialogo confirma os fatos e envolve facilmente o leitor dando realismo à cena, 

ou seja, o leitor consegue imaginar-se dentro da narrativa em momento real. 

Quanto aos personagens, o número. O aparecimento, eles e suas 

características são importantes dentro do conjunto da obra. 

Cunha (1999) afirma que o desenvolvimento de uma história para crianças 

será forçosamente diferente do de uma narrativa para adultos. A narrativa deve ser 

linear, com tempo cronológico (e não psicológico) sem cortes e voltas ao passado 

(flashback). E por isso afirma: 

 

Se o adulto é capaz de ler um livro ou vê um filme que acabe mal, sem deixar 
de apreciar o livro ou o filme, pelo aspecto puramente artístico, ou pela 
realidade de vida neles apresentada, tal não se pode esperar da criança. 
Normalmente ela vive a história, identifica-se com a personagem simpática, 
e o final desagradável a feriria inutilmente (CUNHA, 1999, p.99). 
 
 

De acordo com a autora, não quer dizer que o final deve ser sempre a mais 

absoluta felicidade, mas que a amargura não deveria ser desenvolvida no espírito 

infantil. Sabe-se que a maioria das crianças vivencia situações relacionadas com 

mudanças familiares e também são constantemente bombardeadas com informações 

ao assistirem novelas divulgadas por meios de comunicação com a televisão. 

Percebe-se que as crianças manifestam maior interesse por histórias que tratem de 

temas que as ajudem a lidar com assuntos pouco esclarecidos pelos adultos. Elas 

manifestam isso através dos relatos pessoais de suas experiências ou dúvidas sobre 

um determinado assunto que lhes é contado. 

As crianças não reagem da mesma maneira frente às histórias. Histórias que 

podem agradar algumas crianças podem não interessar outras. O que influência a 

existência desses diferentes interesses é o fato dela ter uma maior ou menor 

convivência com os textos literários e também as experiências cognitivas e 

emocionais vividas individualmente. Ela passa-se por muitas transformações ao longo 

de seu desenvolvimento a partir do momento que nasce até a adolescência. É 

importante levar em consideração aspectos ligados ao seu pensamento e sua 

evolução ao escolher narrativas mais adequadas à sua idade. 

Para que o educador tenha condições de enriquecer a prática pedagógica no 

que se refere à escolha dos livros literários, é importante conhecer as fases do 
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desenvolvimento infantil e assim descobrir os interesses e características próprias de 

cada faixa etária. 

De acordo com Cunha (1999, p. 99) “para a literatura infantil, tem sido 

considerada nas três fases: a do mito, a do conhecimento da realidade e a do 

pensamento racional”. Mas o mais importante é conhecer a criança, sua história, suas 

experiências e ligações com o livro. 

A primeira fase, fase do mito, em que se encontram as crianças de três, quatro 

a sete e oito anos predomina nelas a fantasia, o animismo, tanto quanto as pessoas, 

os objetos têm para as crianças alma e reações. Elas não fazem diferença entre a 

realidade e a fantasia, por isso os livros de contos de fadas, as lendas, os mitos e as 

fábulas são especialmente adequados a essa idade. 

A segunda fase refere-se a do conhecimento da realidade, que se inicia aos 

sete, oito anos e vai até os onze e doze anos. O pensamento mágico vai aos poucos 

sendo substituídos pelo pensamento racional. Interessa-se pela experiência do 

homem e da ciência. Valoriza o esforço pessoal, dá maior sentido ao herói, sua 

coragem em vencer os obstáculos. A literatura mais adequada às crianças dessa 

idade é romance de aventuras e relatos históricos, porem os relatos mitológicos, os 

heróicos, os de viagens e façanhas, as histórias regionais, nacionais e universais são 

muito apreciados. 

A terceira fase, a do pensamento racional corresponde dos onze, doze anos 

até a adolescência. A criança começa a dominar as noções abstratas. Caracteriza-se 

por uma segunda fase egocêntrica, mas diferente da que ocorre a partir dos três anos, 

por ter caráter social. As questões pessoais adquirem valor extraordinário, daí, o 

interesse pelo romance em geral. A literatura romântica pelo caráter de seus heróis e 

por seus temas é muito bem aceita nessa idade. Sobretudo, para essa faixa etária, 

desenvolveu-se no Brasil a chamada “literatura realista” para crianças, na qual se 

pretende levar à criança, assuntos como a morte, desquite, questões políticas e 

ecológicas, enfim problemas da sociedade. 

Segue uma sintetizada abordagem sobre os principais subgêneros da 

narrativa, segundo alguns autores, Cunha (1999), Abramovich (1999) e Betthlheim 

(1985);  

 Revistas em quadrinhos – as razoes pelos quais cada vez mais as crianças e 

adolescentes indiferentes a polemica entregam-se a esse tipo de leitura, Cunha 

cita as principais razões: a facilidade de aquisição (baixo preço) e de leitura; o 
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grande apelo visual e grande dinamismo; as cores, os quadros, os balões, tudo 

tão variado e funcional, dão uma movimentação extraordinária à narrativa, que 

é vista, e não só lida; a linguagem oral e pitoresca (observe-se a quantidade de 

onomatopéias); aventuras cheias de humor e otimismo, personagens 

interessantes ou heróicos, respondendo, assim, aos interesses das idades; e 

escolha pessoal da criança ou jovem, sem direcionamento e a cobrança dos 

adultos. 

 Os contos de fada – os contos de fada são histórias repletas de humor, ação, 

emoções fortes e com marcas de oralidade que podem vir do suspense, medo 

ou entre outros. O importante é que essas histórias sejam bem contadas 

aproveitando as imagens que despertam o interesse das crianças e permitem 

uma viagem imaginária ao mundo da fantasia, o qual ela esta ouvindo.  

 

Os contos de fadas estão envolvidos no maravilhoso, um universo que detona 
a fantasia, partindo sempre duma situação real, concreta, lidando com 
emoções que qualquer criança já viveu... Porque se passam num lugar que é 
apenas esboçado, fora dos limites do tempo e do espaço, mas onde qualquer 
um pode caminhar. Porque os personagens são simples e colocados em 
inúmeras situações diferentes, onde têm que buscar e encontrar uma 
resposta de importância fundamental, chamando a criança a percorrer e 
achar junto uma resposta sua para o conflito... Porque todo esse processo é 
vivido através de fantasia, do imaginário como intervenção de entidades 
fantásticas (bruxas, fadas, duendes, animais falantes, plantas sábias...) 
(ABRAMOVICH, 1999, p.20) 

 

No livro a psicanálise dos contos de Bruno Bettelheim, estes colocam para o 

leitor um problema existencial (nascimento, saída do lar, abandono...), de forma 

simples e categórica, permitindo que a criança o aprenda sem se perder em detalhes. 

Entende-se que os contos não somente para diversão e prazer e sim contribuem para 

o desenvolvimento de habilidades infantis a cada vez que os utiliza. 

 

Deve-se entreter a criança e despertar sua curiosidade para que ela 
realmente se interesse pela história. Precisa relacionar os aspectos da 
personalidade da criança sem desmerecê-la, possibilitando autoconfiança 
quando dá credito a seus predicados. A imaginação da criança precisa ser 
estimulada para que a mesma se descubra reconhecendo seus limites e 
busque soluções para os problemas que a perturbe. Aproveitar esse 
momento de história para que a criança desenvolva seu intelecto, 
demonstrando suas emoções e sentimentos.  (BETTELHEIM, 1978, p, 20). 

 

O gênero poético 
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No gênero poético de acordo com Cunha (1999) há o predomínio da 

linguagem afetiva, como também na criança e por isso esse tipo de gênero encontra 

ressonância na ala infantil. 

Em relação a esse gênero, esses elementos que devem ser levados em 

consideração se referem à sensibilidade e à fantasia. Quanto menor o número de 

elementos conceituais, maior a exploração do sentimento e do sensorial, melhor será 

a acolhida à poesia entre às crianças. 

O ritmo, elemento essencial a toda arte e poesia devera ser fortemente 

marcado no poema para crianças, Abramovich (1999) diz: 

 

O ritmo é outra marca essencial da poesia. É o que possibilita 
acompanhamento do que é lido ou ouvido. Dado pelos olhos que vão 
seguindo linhas elinhas, dado pela voz que fala, pelo corpo que se move 
junto, seguindo o compasso dos versos, a cadencia do poema, o 
envolvimento acontecendo por inteiro. (Abramovich, 1999, P. 76)  
 

Outro recurso poético segundo Cunha (1999) são rimas que naturalmente são 

um acessório na poesia e agradam muito às crianças porque marca o objetivo lúdico, 

a linguagem poética deve ser simples, com versos curtos e os poemas curtos são os 

mais aconselháveis na infância, pois facilitam a sintonia com a criança, à observação 

e o sentimento do ritmo; mais facilmente interessam o menino. A autora considera a 

poesia fruto da sensibilidade, pois visa à emoção e a pura beleza do leitor. De todos 

os gêneros deve ser o menos comprometido com aspectos morais ou instrutivos. Por 

ser o que é, a poesia precisa de um campo mais livre. 

O mais importante é expor as crianças o material poético diversificado, em 

todos os sentidos o que a criança não assimilar imediatamente poderá vir a ter 

significação um dia. A autora fala também da preocupação de alguns adultos em 

“estudar” o vocabulário da poesia. Imagina-se que é importante que a criança entenda 

o poema. A poesia é para ser sentida muito mais que compreendida. 

São destacados alguns autores brasileiros de relevância neste gênero 

literário, tais como: Cecília Meireles, Roseana Murray, José Paulo Paes, Leo Cunha, 

Henriqueta Lisboa e Vinicius de Morais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ler como direito e prazer deve ser uma importante conquista para qualquer 

cidadão, e a escola é o locus privilegiado para que cada educando desenvolva essa 
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habilidade. Desde as salas de educação infantil, e por toda a vida escolar, aprender a 

ler é muito mais do que decifrar o código lingüístico, é apropriar-se das diferentes 

linguagens que, seres humanos, descobrimos e tornamos universais. 

Conclui-se que os textos selecionados pelo professor devem atender aos 

critérios de acessibilidade do aluno dentro de sua capacidade de compreensão, do 

prazer que a leitura desperta em si, e levar em consideração que outros textos também 

podem discorrer sobre o mesmo assunto, mas sob outra ótica. O trabalho com textos 

narrativos e poéticos são de grande importância, pois desperta nos alunos o 

desenvolvimento das habilidades infantis em todos os aspectos. 

É necessário transformar a sala de aula em um ambiente de discussão, de 

interação e de muita prática de leitura como exercício de expressão oral, e é o 

professor, quem faz o aluno progredir em sua aprendizagem, planejando o processo 

para que a leitura se concretize com prazer. Ele deve ser o grande incentivador, para 

que seus alunos tenham uma visão agradável do ato de ler. 

Ao preparar o aluno para a leitura, o professor deve adotar atividades 

preliminares que agucem a curiosidade das crianças e despertem o desejo de ler 

aquele livro. 

Os livros devem ser introduzidos na vida da criança de acordo com seu livro 

de compreensão do mundo de elaboração de pensamento e de suas experiências 

anteriores. Esse trabalho deve ser iniciado nos primeiros dias de escola, quanto mais 

cedo à criança tiver contato com livros mais fortes serão seus vínculos com a leitura. 

O trabalho com narrativas trazem encantamento e possibilita a criança conhecer 

outras realidades sendo estimulada a dar importância à leitura. Assim também, como 

os textos poéticos que mesmo sendo escritos em versos percebe-se que o eu - lírico 

conta uma história, com personagem lugar e tempo. 

O professor é o grande modelo de leitor para os seus alunos, portanto sua 

relação com a leitura será reflexo para criação de hábitos de leituras em seus alunos. 

O ideal é que sejam apaixonados por leitura e que passem essa paixão para as 

crianças, pois prazer é essencial. 
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