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Introdução 
O presente estudo, ainda em andamento, é parte de uma pesquisa de mestrado e aborda 

concepções sobre o ser social expressas em livros infantis, indicados num programa oficial do 

Ministério da Educação, em sua versão para educação especial, lançado no ano de 2008. 

Espera-se, dessa forma, contribuir para os debates em torno de temas importantes para a 

contemporaneidade, tais como: inclusão, diferença e educação especial. 

O problema de pesquisa tem como preocupação investigar se as obras infantis, 

produzidas após os anos noventa (século XX) e que remetem à temática da diferença, 

indicadas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola – Educação Especial - 2008 

(PNBE/ESP 2008), sob a luz do movimento da inclusão, no contexto das políticas neoliberais, 

são instrumentos que contribuem para a formação de uma postura inclusiva. 

A escolha pelo estudo e análise de obras literárias para criança e suas relações com o 

discurso da educação inclusiva se deu em função das minhas pesquisas no programa de pós-

graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), na área 

temática da Educação Especial. 

A principal justificativa que norteia essa pesquisa relaciona-se com o discurso 

pedagógico sobre inclusão, fortalecido após o movimento de “Educação para todos”, ocorrido 

nos anos noventa (do século XX), no cerne das políticas neoliberais. Tais transformações 

sociais se refletem nas representações da mídia, de um modo geral, nos espaços escolares, 

assim como na produção literária para a infância. 

O movimento de “Educação para todos” tem origem no processo de implementação da 

reforma de Estado, na transição da social democracia para assumir as características dos 

princípios da escola Reformista-Liberal. No Brasil, o marco dessa reforma inicia-se na década 

de 90 (século XX), no governo Collor, exercendo influências marcantes no setor educacional. 

Segundo Arelaro, 
É neste governo que organismos internacionais – o Banco Mundial, a Unicef e a 

Unesco – vão pressionar o Brasil em função de seu atraso, visibilizado através das 

estatísticas educacionais, e propõem o compromisso de priorização da melhoria do 

desempenho educacional adotando o lema “Educação para Todos”, que se 

constituiria em critério prioritário para recebimento de empréstimos internacionais. 

(ARELARO, 2003, p. 16) 
Nesse mesmo período, sob as influências dessa ideologia, as políticas de inclusão das 

pessoas com necessidades educacionais especiais ganham força. Essas políticas dão origem a 

transformações marcantes na história da educação e da educação especial, por meio do 

movimento de “Educação para Todos”, iniciados no Consenso de Washington, resultando na 
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Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990)2  e da Declaração de Salamanca 

(1994), que acaba por estabelecer princípios e fins para a educação especial. 

O discurso da inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais e o 

paradoxo de uma sociedade cada vez mais excludente nos diferentes âmbitos em que ela se 

apresenta, deixam implícitas as dificuldades que a sociedade contemporânea tem encontrado 

em interagir com as diferenças humanas, sempre excluímos aquele que se apresenta de forma 

diferente, sempre marcamos e pontuamos com ironias o diferente, pois vivemos num mundo 

onde as relações de interação entre sujeitos são marcadas por conflitos, crises e antagonismos. 

Problematizando o sentido que o termo inclusão tem sido incorporado nos discursos 

pedagógicos atuais, Omote (2008) levanta um aspecto importante sobre as contradições 

presentes no discurso da inclusão, quando manifestado na defesa da diferença 
Na defesa apaixonada da inclusão, tem sido veiculada a idéia de que ser diferente é 

normal. Evidentemente, as infinitas diferenças que fazem parte da variabilidade 

intraespecífica do homem são rigorosamente normais. Porém, as diferenças 

altamente incapacitantes que resultam de patologias não são diferenças quaisquer, 

uma simples variação do normal (...) Da mesma maneira, as grandes diferenças que 

resultam de desigualdades sociais não podem ser tratadas como variações da 

normalidade, sob pena de não se combaterem as desigualdades sociais (...) 

(OMOTE, 2008, p. 28) 

Nessa medida, o indivíduo diferente aqui referido é aquele que não compartilha as 

expectativas predominantemente dominantes e que pode ser concebido nessa dinâmica como 

deficiente. Cabe lembrar, que o termo deficiente tem sua origem nas concepções de desvio e 

anormalidade e essas, por sua vez, têm raízes no campo da biologia. Uma das contribuições 

que incorporamos na busca de justificar a temática escolhida é a de Goffman (1988). 

Goffman (1988) afirma que uma condição necessária para a vida social é que todos os 

participantes compartilhem um único conjunto de expectativas normativas, sendo as normas 

sustentadas, em parte, porque foram incorporadas. Nesse sentido, quando as normas são 

“quebradas” por alguns grupos ou membros, surgem os mecanismos de controle, buscando 

eliminar os “culpados” pelos “desvios causados”. “O fracasso ou o sucesso em manter tais 

normas têm um efeito muito direto sobre a integridade psicológica do indivíduo” (Goffman, 

1988, p.138). Busca ou eliminação dos culpados tem sido uma prática social imanente à 

produção da diferença em vários tempos e espaços históricos. 

Essa reflexão sobre a diferença pode ser diretamente relacionada à condição da pessoa 

com necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, é que as discussões em torno da 

educação da especial e da inclusão relacionam-se diretamente com as questões apontadas. 

A conceituação de deficiência também é um termo que merece uma análise minuciosa, 

em função do significado atribuído à pessoa que vive em tal condição 
de um lado, os estudiosos da área têm conceituado a deficiência como algo atribuído 

inerente à pessoa deficiente, como algo que caracteriza o seu organismo ou o seu 

comportamento. De outro lado, a delimitação do objeto de conceituação tem sido 

baseada em áreas supostamente específicas de comprometimento (...) A concepção 

da deficiência como inerentemente presente no organismo e/ou comportamento da 

pessoa identificada como deficiente e sua delimitação em função de áreas 

supostamente distintas de comprometimento implicam automaticamente um modo 

                                                 
2 O Consenso de Washington (1990) refere-se a um dos movimentos educacionais, influenciados fortemente 

pelo financiamento de agências internacionais, tais como: FMI e Banco Mundial, nos países latino-americanos, 

sob o argumento de intensificação do crescimento econômico dos países periféricos. A Declaração de 

Washington acabou por impor medidas educacionais a esses países, defendendo os ideários neoliberais. 

 



 
3 a 6 de novembro de 2009 -  Londrina – Pr - ISSN 2175-960X 

 

689 

 

específico de se lidar com as deficiências e as pessoas deficientes. (OMOTE, 1996, 

p.127) 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar as obras indicadas no 

PNBE/Esp 2008, quando foram selecionadas obras destinadas à orientação pedagógica aos 

docentes da educação especial, assim como de literatura infantil e juvenil em formato 

acessível aos alunos com necessidades educacionais especiais sensoriais. A proposta é 

investigar as principais características das obras indicadas pelo referido programa e que serão, 

posteriormente, encaminhadas para as escolas públicas de todo país. A partir do problema 

proposto nessa pesquisa, vale ainda verificar se as obras indicadas num programa oficial 

reforçam preconceitos e estigmas relacionados às pessoas que apresentam alguma necessidade 

educacional especial ou se contribuem para a formação de uma postura mais democrática, por 

via da literatura infantil. 

O referido programa foi criado pelo Ministério da Educação desde 1997, no governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, na gestão do ministro da educação Paulo Renato de 

Souza, tendo como objetivo possibilitar o acesso à cultura, à informação e o incentivo à 

formação do hábito da leitura nos alunos, através da aquisição de títulos para a composição 

das bibliotecas escolares públicas. Sob a gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), uma autarquia do Ministério da Educação, as obras do programa que 

compõem o acervo do PNBE passam por um processo de avaliação e seleção, sendo que a 

cada ano têm sido renovados tais acervos, à depender das concepções pedagógicas de cada 

ministério. 

Após a divulgação das obras indicadas em cada versão do programa, ocorre a 

distribuição dos acervos de literatura, de poesia e de referência, os quais são encaminhados às 

escolas públicas de todo o território nacional, de acordo com o número de matrículas na 

Educação Básica. 

Ao longo da trajetória de implantação, o programa apresenta em algumas de suas 

versões, a indicação de obras específicas para o público da educação especial, verificado nos 

anos de 1999, 2003, 2005 e 2008, como segue: 

1999: O acervo era composto de 109 obras de literatura infantil e juvenil, sendo quatro 

obras voltadas às crianças cm necessidades educacionais especiais, indicadas pela Secretaria 

de Educação Especial do Ministério da Educação distribuído às escolas de 1ª a 4ª série. 

Nessa versão, os títulos indicados para o público da educação especial foram: Um amigo 

diferente, autora Claudia Werneck – editora WVA; Somos todo iguais!, de Itamar Marcondes 

Farh e Nancy Pagnanelli – Memnon editora; Lucas – Coleção Fala menino, de Luis Augusto 

Gouveia – editora FMP e Mandiola e Douradinho, de Apolônio Abadio do Carmo – Editora 

UFU. 

2003: O programa é apresentado em cinco versões: “Literatura em minha casa” 

(atendendo aos alunos de 4ª e 8ª séries); “Palavras da gente” (para o público da  Educação de 

Jovens e Adultos); “Casa de leitura” (bibliotecas itinerantes dos municípios, cujo foco era 

ampliar o acesso à leitura pela comunidade); “Biblioteca do professor” (livros de propriedade 

do professor) e “Biblioteca da escola” (para acervo de cada unidade escolar).  

Nesse ano, o Instituto Benjamin Constant (IBC) encaminhou a todos os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPs) os livros da coleção “Literatura em Minha Casa”, do PNBE 

2001 e 2002, composta por setenta títulos, transcritos em meio ótico, para a impressão em 

braile. 

2005: Visando desenvolver a política de inclusão escolar e social de todos os alunos, 

contemplando alunos que têm surdez e utilizam a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 
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visando o atendimento às suas necessidades educacionais especiais, por meio da promoção da 

acessibilidade à comunicação, à leitura e à educação, o FNDE, por meio do PNBE 2005 

encaminhou às escolas de 1ª a 4ª série que cadastraram no Censo Escolar o atendimento de 

alunos surdos a Coleção de Clássicos da Literatura em Libras, em CD-ROM para fazer parte 

da biblioteca escolar e das atividades em sala de aula. 

2008: (PNBE/Esp 2008) O Ministério da Educação abre o processo de seleção de obras 

destinadas à orientação pedagógica aos docentes da educação especial e as de literatura 

infantil e juvenil em formato acessível aos alunos com necessidades educacionais sensoriais. 

Vale ressaltar que, apesar dessa versão apresentar livros em formato acessível, verifica-

se na relação indicada, obras cuja temática se propõe a discutir questões relacionadas à 

diferença, sendo o principal aspecto que justifica esse trabalho. 

Assim, na medida em que essas obras são legitimadas e enviadas para as escolas o peso 

do seu conteúdo adquire um valor ainda maior, podendo representar a concepção de infância, 

de leitura e de diversidade que cada administração pública apresenta. 

Um dos fatores que têm contribuído para minhas reflexões acerca do problema de 

pesquisa relaciona-se à minha experiência profissional e à minha trajetória de formação 

acadêmica, na Educação Básica junto aos alunos e professores. 

Dentre os questionamentos mais presentes nessas reflexões seguem: 

 De que maneira o discurso sobre educação inclusiva, no contexto das políticas 

neoliberais, tem influenciado a produção literária para criança? 

 Em que medida o mercado editorial tem se apropriado desse discurso? 

 As referidas obras retratam quais concepções de infância, literatura infantil e 

diversidade? 

 As obras de literatura infantil indicadas no Programa Nacional Biblioteca da 

Escola – Educação Especial (PNBE/Esp 2008), reforçam preconceitos e estigmas 

em relação aos sujeitos com necessidades educacionais especiais ou contribuem 

para a formação de uma postura mais democrática em relação às diferenças? 

 Quais as concepções de diferença expressas nas obras infantis indicadas pelo 

PNBE/Esp 2008? 

 As leituras, meios de manifestação da linguagem, feitas pelos professores nos 

espaços escolares, indicadas pelos programas oficiais de educação, têm auxiliado 

na reflexão sobre os problemas do ensino, contribuindo, de alguma forma, como 

meios para intervenção na realidade escolar? 

A escolha da literatura como tema-objeto desta pesquisa significa entendê-la como uma 

linguagem capaz de auxiliar nas maneiras de se olhar para as diferenças humanas, 

percebendo-a nas suas mais variadas possibilidades, dentre elas a que nos coloca diante dos 

contornos entre o real e o ficcional. Desta forma, o poder ocupado por muitas obras literárias 

é singular. 

A análise de livros infantis, indicados por um programa oficial, que tratam da questão da 

diferença, pode, no entanto, contribuir para o desvendamento de sentidos dos princípios 

ideológicas das políticas públicas de educação especial vigentes, estabelecendo uma reflexão 

sobre a construção dos olhares lançados para as diferenças humanas nos espaços pedagógicos. 

Após a delimitação do tema, foi necessário um rastreamento das produções acadêmicas 

produzidas acerca do tema, por meio de revistas científicas de base eletrônica, assim como em 

bancos de dados de teses e dissertações de diversas universidades brasileiras. 

Através desse rastreamento, foram encontradas poucas produções acadêmicas sobre o 

tema. Algumas delas, apresentando a defesa do uso da literatura infantil como ferramenta do 
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trabalho sobre diferença, através da análise dos valores difundidos em obras produzidas com 

esse fim. 

Porém, tive o contato com uma obra, produzida pela professora Ligia Assumpção 

Amaral – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo - que, com um jeito muito 

sedutor de escrever, despertou em mim questões muito profundas sobre os olhares lançados 

para a pessoa que apresenta alguma condição de “diferença significativa”, que é a sua tese de 

doutorado e intitulada “Espelho convexo: o corpo desviante no imaginário coletivo, pela voz 

da Literatura Infanto-Juvenil” (1992). Nesse trabalho, a autora analisa quarenta e sete obras 

classificadas na categoria infanto-juvenil, produzidas entre 1971 à 1991, investigando as 

representações do corpo desviante nas referidas obras. 

Nesse trabalho, a pesquisadora utiliza como técnica no processo de análise das obras 

literárias infantis, a Análise de Conteúdo (AC), um estudo baseado no modelo behaviorista, 

iniciado no início do século XX. 

Seguindo ainda a temática da representação da diferença na literatura infantil, localizei 

ainda a dissertação de mestrado “A representação da deficiência em obras de literatura 

infanto-juvenil em tempos de inclusão” (Noronha, 2006), onde a pesquisadora analisa obras 

de literatura infanto-juvenil, produzidas por autores brasileiros entre os anos 1996 e 2006 e 

que tratam a questão da deficiência, buscando discutir sobre as contribuições dessas obras 

para o processo de disseminação ou diminuição de preconceitos. Muito próximo aos objetivos 

da tese de Amaral (1992), essa pesquisa analisa onze obras produzidas por três editoras 

nacionais e que tratam de algum modo a questão da deficiência. Também utiliza como técnica 

de análise a teoria da AC, ampliando as discussões sobre representação social. Vale ressaltar 

que esse estudo não tem como preocupação problematizar o discurso da inclusão, no contexto 

das políticas neoliberais, se diferenciando também da presente pesquisa pela escolha da 

técnica de análise das obras literárias. 

Busquei ainda, pesquisas relacionadas ao estudo dos estereótipos relacionados às 

pessoas com deficiência, e tive o contato com o trabalho de Omote (1984), intitulado 

“Estereótipos de estudantes universitários em relação a diferentes categorias de pessoas 

deficientes”, que também tem contribuído para as reflexões propostas nessa pesquisa. Nele, o 

autor problematiza o modo ambíguo como lidamos com as diferenças. 

O estudo de obras infantis indicados por um programa oficial, num contexto das 

políticas neoliberais de educação, justifica-se pela relevância do discurso da inclusão no cerne 

das sociedades que têm adotado as ações previstas pela agenda neoliberal na implantação de 

suas políticas públicas. Esse discurso se faz presente nos modos de se pensar a educação na 

atualidade, assim como no processo de consolidação dos programas educacionais 

implementados nos países de base capitalista. Nesse sentido, o conceito de inclusão aqui 

discutido terá como base os estudos de Arelaro (2003), Vizim (2003) e Omote (2008). O 

fundamento em torno da temática das políticas neoliberais será baseado a partir dos estudos 

de Anderson (1995); Dalarosa (2001); Frigotto (1995) e Torres (1995). 

 

Método 

A fundamentação metodológica proposta na presente pesquisa será a abordagem 

qualitativa, caracterizada pela análise documental de obras infantis que tratam a questão da 

diferença, indicadas no PNBE/Esp 2008. Para isso, será utilizada como técnica, a Análise do 

Discurso Crítica (ADC), segundo Magalhães (2005), sob a influência dos estudos de Bakhtin 

(2004) sobre linguagem e ideologia. 
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Segundo Orlandi (2007), a Análise do Discurso (AC) procura compreender a língua 

fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do 

homem e de sua história, ou seja, trabalha com a idéia da “língua no mundo”. 
A Análise do Discurso visa fazer compreender como os objetos simbólicos 

produzem sentidos, analisando assim, os próprios gestos de interpretação que ela 

considera como atos do domínio simbólico, pois eles intervêm no real sentido. 

(ORLANDI, 2007, p. 26) 

A dimensão crítica da Análise do Discurso Crítica (ADC), segundo Magalhães (2005), 

apresenta a preocupação explícita com o exercício do poder nas relações sociais, o que inclui 

relações de gênero e classe social, como também raças e etnias. 

O estudo também será permeado pelos conceitos de Bakhtin, filosófico da linguagem, 

que trabalha a palavra como fenômeno de base ideológica 
(...) a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida 

cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de 

uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 

todos os domínios. (BAKHTIN, 2004, p. 41) 

De um modo geral, tentaremos, nessa pesquisa, articular as diversas possibilidades de 

leitura e que contribuem para pensarmos a ressignificação da diferença nos debates 

contemporâneos da educação especial, a partir do referencial teórico. 

 

Resultados 

Por se tratar de um trabalho ainda em andamento os resultados encontram-se em 

processo de conclusão. Porém, é possível apresentar algumas hipóteses que serão verificadas 

ao final da pesquisa: 

1- O PNBE/Esp 2008 pode apresentar alguns avanços na compreensão de que a 

literatura deve estar acessível às pessoas com necessidades educacionais especiais, 

uma vez que as obras são apresentadas em formatos diferenciados como a versão em 

áudio, libras, tinta, caracteres ampliados e braile; 

2- O conteúdo das obras infantis indicados pelo PNBE/Esp 2008 pode reforçar 

preconceitos, uma vez que apresenta um discurso moralista; 

3- A concepção de diferença presente nas obras indicadas pelo programa pode estar 

dissociada de reflexões mais amplas, desconsiderando as diferenças resultantes de 

desigualdades de classe; 

4-   Ao mesmo tempo, o teor do conteúdo das obras pode revelar uma visão 

contraditória sobre o que seja literatura infantil. 

 

Considerações finais 

Coelho (2000) afirma que todo o ato criador tem, em sua gênese, uma determinada 

consciência de mundo. É nessa perspectiva, que a análise das obras literárias para criança, que 

tratam a questão da diferença se justifica, pois todas elas apresentam um caráter ideológico 

que marca o contexto histórico de cada período em que foram produzidas, assim como os 

olhares, as experiências, os valores do autor de cada uma delas. 

Vale ressaltar que uma obra somente é produzida na condição da pré-existência de um 

leitor. Assim, é que se constrói o sentido da obra 
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No ato da leitura, através do literário, dá-se o conhecimento da consciência de 

mundo ali presente. Assimilada pelo leitor, ela começa a atuar em seu espírito (...) 

Mas, para que essa importante assimilação se cumpra, é necessário que a leitura 

consiga estabelecer uma relação essencial entre sujeito que lê e o objeto que é o 

livro lido. Só assim o conhecimento da obra se fará e sua leitura se transformará 

naquela aventura espiritual (...) (COELHO, 2000, p. 50). 

Sendo assim, na medida em que existe uma intenção com os valores a serem difundidos, 

existe uma idéia do perfil de leitor a ter contato com tais obras. No caso da análise de obras 

infantis que tratam a questão da inclusão, resta-nos avaliar se essa interação entre autor-leitor 

possibilita o rompimento de relações de negação para com o sujeito marcado pela 

estigmatização ou se elas apenas evidenciam a nossa dificuldade em lidar com  as diferenças. 

Nesse sentido, o conjunto de relações que envolvem as tramas das histórias analisadas 

pode contribuir para o entendimento das formas pelas quais as práticas sociais produzem o 

olhar de negação X aceitação da diferença. Tomamos essa afirmação como pressuposto na 

busca de pensar a possibilidade de ressignificação da diferença, assim como no combate das 

barreiras atitudinais construídas nessa mesma relação. 

A apropriação da literatura infantil como instrumento de formação de posturas mais 

amistosas para as diferenças pode ser arriscado, pois, na medida em que é produzida com essa 

intencionalidade, só é capaz de representar as contradições de uma sociedade excludente. 

Nesse sentido, reforça valores, define padrões de comportamento, sendo também sustentada 

pela ideologia do mercado livreiro vigente. 
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