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RESUMO 

O presente trabalho se insere na área de conhecimento Linguística, Letras e Artes, e tem como 
tema o levantamento da produção de Literatura Infantil e Juvenil editada no Rio Grande do Sul 
da década 90 (séc. XX) até julho de 2017. A pesquisa procura traçar o panorama das publicações 
do ponto de vista quantitativo, com a contabilização do número de autores e obras neste período, 
e também qualitativo, mostrando os gêneros predominantes e as categorias de leitores a que se 
dirigem, complementando obra/pesquisa já realizada pela pesquisadora Diana Marchi (UFRGS) 
na década de 80 e que abrangeu do surgimento do gênero no Estado, no século XIX até aquele 
período. Este levantamento, ainda em curso, produziu, até o momento, um resultado parcial, uma 
vez que já é possível apontar a existência de aproximadamente 400 obras de Literatura Infantil 
e Juvenil publicadas por mais de 120 autores gaúchos no período, constatação baseada em 
busca feita entre 42 editoras situadas no RS, por meio de consulta a seus sites e catálogos 
disponíveis na internet. 
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1 INTRODUÇÂO 

A literatura permite trabalhar vários campos como, socioculturais e históricos. 
Tudo depende da mensagem e conhecimento a ser transmitido. O contato com a 
literatura desperta na criança e no jovem a curiosidade, instiga o saber e amplia a 
imaginação, além de modificar a forma de perceber o mundo. 

Esta pesquisa pretende complementar a obra/pesquisa realizada pela 
pesquisadora Diana Marchi (UFRGS), onde segundo a autora, pode-se classificar as 
obras em 3 períodos, conforme as suas datas de publicação: o primeiro período 
iniciado em 1882, o segundo iniciado em 1935, e o terceiro iniciado em 1959 e 
finalizado no ano de 1990 (Marchi, 2000). A partir deste último período, é onde se 
encaixa esta pesquisa, que procura estabelecer um panorama das obras LIJ 
publicadas na década de 90 até julho de 2017. E assim como Marchi (2000), não 
procura distinguir os leitores gaúchos, 

 
(...) acredita-se que os textos revelarão a face do leitor gaúcho e, também, brasileiro. 

Portanto, apesar da restrição geográfica, não se pretende, aqui, ir em busca de uma literatura 
infantil especificamente regional, reducionista. Ao contrário, acredita-se que, se somadas as 
várias histórias das literaturas infantis regionais, ter-se-à uma história da literatura infantil 
verdadeiramente nacional, na medida em que as singularidades estaduais estarão 
representadas. (MARCHI, 2000, p.11) 

 

Este levantamento ainda em curso é um resultado parcial da pesquisa 
Literatura infantil e juvenil: do acervo ao método, desenvolvida no âmbito do Curso de 
Letras-Português e Literaturas de Língua Portuguesa da Unipampa – campus Bagé.  



 
 

 
2 METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 

O espaço utilizado para realizar a pesquisa, foi a sala do projeto Núcleo de 
Formação do Leitor Literário – NULI, situado na Unipampa – campus Bagé. 

Para chegarmos aos resultados encontrados na pesquisa, foi efetuada busca 
em sites e catálogos das editoras por meio da internet. A primeira busca foi feita no 
site Câmara do Livro, onde está disponível alguns dados sobre editoras, 
distribuidoras, livreiros e creditistas, situados no Rio Grande do Sul. Depois de 
obtermos a lista com algumas editoras do Estado, foi possível pesquisar cada uma, 
localizando seus catálogos disponíveis em seus respectivos sites. Verificar cada obra 
publicada até o período e seus autores, este então foi o próximo passo, sendo assim 
possivel constatar o número de autores que publicaram obras em literatura infantil e 
juvenil no Estado entre o período das últimas décadas. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram contabilizados a existência de aproximadamente 400 obras de Literatura 
Infantil e Juvenil publicadas por mais de 120 autores gaúchos no período. Os dados 
levantados revelam que a faixa etária predominante dos destinatários é a infantil, mas 
com um número significativo de obras direcionadas à faixa juvenil, uma tendência 
verificada em toda a produção nacional do gênero a partir dos anos 80. As 
informações coletadas revelam também que é menor o número de obras poéticas em 
relação às publicações de gênero narrativo, confirmando o baixo investimento editorial 
em poesia.  No que tange aos personagens e temas predominantes, observa-se a 
ênfase no uso de animais como personagens para alcançar o leitor infantil, junto com 
temáticas voltadas ao cotidiano, seguindo a tradição das obras para crianças. Temas 
ligados à fantasia, à ficção cientifica, ao gênero policial e aos aspectos do dia-a-dia 
do jovem contemporâneo predominam nas obras analisadas e são mencionadas nos 
catálogos como motivação para alcançar o leitor juvenil. Finalmente, outra 
constatação a que já foi possível chegar até o momento é que os autores gaúchos 
que produzem literatura para crianças e jovens também escrevem para o público em 
geral, havendo poucos que se especializam apenas naquele público. 
 
4 CONCLUSÃO 

Conclui-se então que conhecer esta produção local, tanto do ponto de vista 
numérico como de conteúdo, permite refletir sobre a trajetória e as tendências da 
Literatura Infantil e Juvenil gaúcha, contribuindo para sua divulgação e acesso. A 
continuidade da pesquisa, voltada agora para leitura e análise das obras, permitirá 
discutir outros aspectos relativos a predomínios e especificidades da produção de 
Literatura Infantil e Juvenil gaúcha das duas últimas décadas. 
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