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O trabalho articula-se a uma pesquisa em andamento, com 

apoio do CNPq, intitulada “Literatura infantil: um estudo sobre 

leituras de obras selecionadas com leitores de anos iniciais”, 

cujo objetivo maior é o de analisar a recepção, por alunos de 

escolas públicas do Rio Grande do Sul, de obras escolhidas dos 

acervos do PNBE para anos iniciais do ensino fundamental. 

Teve como objetivo examinar os processos de adaptação de três 

contos clássicos da literatura universal para contextos 

brasileiros, em livros distribuídos pelo PNBE em 2014, a fim de 

analisar as diferentes soluções e estratégias utilizadas por 

autores brasileiros para adaptar tais contos clássicos, 

incorporando elementos que abordassem a temática da 

desigualdade social. Na análise, foram considerados tanto o texto 

escrito, quanto as ilustrações e os paratextos, buscando 

identificar eventuais modificações em relação à caracterização do 

espaço em que as histórias se desenvolvem, às personagens e ao 

desfecho (cf. REUTER, 2002).  

A análise das três obras evidenciou simultaneamente a 

manutenção de elementos dos contos originais – a temática 

da pobreza e da fome já estava presente em duas delas, por 

exemplo – e a inserção de elementos que contextualizam a 

obra no cenário brasileiro, como referências geográficas, 

étnicas, sociais e culturais, com exceção a um dos casos, 

onde aspectos típicos europeus são mantidos apesar da 

mudança geográfica. 
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