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APRESENTAÇÃO 
 
O VI Seminário de Literatura Infantil e Juvenil (VI SLIJ) e I Seminário 

Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária (I 
SELIPRAM) são eventos que fazem parte de um projeto cujas edições iniciais foram 
realizadas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alfabetização e Ensino da Língua 
Portuguesa – NEPALP/CED/UFSC e, hoje, se avoluma com a participação do Grupo de 
Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária – 
LITERALISE/CED/UFSC em conjunto com o Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Alfabetização e Ensino da Língua Portuguesa– NEPALP, cuja maioria de seus membros 
está vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação, do Centro de Ciências da 
Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Os eventos nesta VI edição tem 
como parceiros na organização o Programa de Pós-Graduação em Educação – 
PPGE/UFSC, o Programa de Educação Tutorial – Pedagogia (PET/UFSC) e o Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL).  

O Seminário de Literatura Infantil e Juvenil congrega pesquisadores envolvidos 
no estudo da leitura, das práticas educativas construídas em diálogo com a literatura 
infantil e juvenil e com a formação do leitor de literatura infantil e juvenil. Devido ao 
caráter interdisciplinar desse objeto de estudo que é a literatura infantil e juvenil, o 
evento tem agrupado, desde a sua primeira edição, pesquisadores e profissionais de 
diversos ramos das Ciências Humanas (Letras, Pedagogia, Biblioteconomia, Psicologia, 
História, entre outros). Suas primeiras edições foram realizadas na Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) durante os anos de 2001, 2002 e 2003 e retomada, em 2011, 
agregando o Seminário de Literatura Infantil e Juvenil de Santa Catarina, organizado 
também em quatro edições (2006, 2007, 2008 e 2009) pela Unisul. Desse modo, as 
reflexões sobre a produção literária para crianças e jovens, abordadas e discutidas 
durante o evento, abarcam a literatura infantil e juvenil produzida em âmbito nacional e 
internacional e, de modo particular, a literatura infantil e juvenil produzida no Estado de 
Santa Catarina. 

Em 2014 o salto qualitativo do evento foi inseri-lo na esfera internacional ao 
trazer para a conferência de abertura a professora doutora Ana Margarida Ramos  
(Universidade de Aveiro/Portugal) que tem se destacado por suas pesquisas e 
publicações sobre a literatura infantil produzida em seu país. 

O tema central do Seminário (nacional e internacional) é, como já apontado, a 
literatura infantil e juvenil, isto é, a literatura que circula no mercado editorial brasileiro 
e internacional, tendo como público prioritário crianças e jovens e as práticas de 
mediação da leitura literária com crianças e jovens. As reflexões serão realizadas a 
partir de cinco eixos temáticos: 

Literatura infantil e juvenil e a formação de professores: destina-se às reflexões 
e análises concernentes à formação inicial e continuada de professores da Educação 
Básica e Superior, em interlocução com a Literatura Infantil e Juvenil: seus autores, 
títulos, bem como, práticas de mediação literária a partir de obras produzidas para a 
infância e juventude.  
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Literatura na formação das crianças: destina-se às reflexões e análises 
referentes às relações e interlocuções entre a literatura infantil e os processos educativos 
(institucionais, comunitários ou familiares) com e entre crianças de zero a 12 anos.  

Literatura na formação dos jovens: destina-se às reflexões e análises referentes 
às relações e interlocuções entre a literatura infantil e juvenil e os processos educativos 
(institucionais, comunitários ou familiares) com e entre adolescentes e jovens.  

Literatura e cultura digital: destina-se às reflexões e análises construídas nas e a 
partir das intersecções entre a literatura infantil e juvenil e as tecnologias digitais de 
informação e comunicação. 

Literatura e diversidade: destina-se às reflexões e análises sobre a temática da 
diversidade nos livros infantis e juvenis, no campo das relações étnico-raciais, 
socioeconômicas, gênero e inclusão de pessoas com deficiências. 

A literatura infantil e juvenil como produto cultural e artístico tem assumido, na 
contemporaneidade, grande relevância no que diz respeito à formação leitora de 
crianças e jovens e, sem sombra de dúvida, este aspecto é uma das marcas mais fortes 
dessa produção, desde a sua constituição histórica como gênero para um público 
específico. No entanto, outros aspectos estão imbricados na feitura do livro para 
crianças e jovens, como observa Peter Hunt (2010): 

 
do ponto de vista histórico, os livros para crianças são uma contribuição 
valiosa à história social, literária e bibliográfica; do ponto de vista 
contemporâneo, são vitais para a alfabetização e para a cultura, além de 
estarem no auge da vanguarda da relação entre palavra e imagem nas 
narrativas, em lugar da palavra simplesmente escrita. (p. 43) 

 
Desse modo, aspectos relativos à construção da palavra, imagem (o diálogo entre 

ambas) e à arquitetura física do livro colaboram para que a literatura assuma um papel 
fundamental também na formação estética dos leitores.  

Por compreender que a aproximação com a literatura pode se efetivar muito 
cedo e também por sentir a necessidade dessa aproximação a partir de uma produção 
esteticamente qualificada, que tenha como princípio o caráter emancipatório e não o 
puramente pedagógico, buscar-se-á promover espaços de reflexões e debates que tragam 
à cena a discussão sobre a construção textual, imagética e material do livro, bem como 
os possíveis encaminhamentos para a mediação do livro literário na educação formal e 
não formal.  

Vale destacar, também, que o evento contribui para a legitimação da literatura 
para a infância e juventude a partir da reflexão sobre o seu lugar na sociedade letrada. 
Produção que, muitas vezes, é localizada perifericamente e à margem, tratada como 
uma literatura menor, pertencente ao mundo da infância, a par de uma literatura maior, 
canonizada e pertencente ao mundo adulto. No entanto, os estudos literários, que 
colocam em suspensão os centros e as margens deslocando muitas vezes essas posições, 
configuram outro panorama mais fluido, criando grupos de obras canonizadas, como no 
caso da literatura de recepção infantil.  
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Ana Margarida Ramos elenca algumas explicações para a marginalidade da 
literatura para a infância no sistema literário: aproximação ao texto didático, caráter 
educativo; semelhanças com práticas literárias consideradas marginais (narrativas 
seriadas); aproximação com o entretenimento por meio das marcas de ludicidade. Desse 
modo, “essa marginalização é visível a vários níveis, desde a produção à crítica, 
passando pela própria edição” (RAMOS, 2012, p. 17). Além da ausência de críticas em 
jornais e revistas, a publicação e obras sem qualidade “abafam” as de qualidade, que 
seriam, segundo a autora, aquelas que “distinguem-se pela forma como articulam e 
equilibram as diferentes vertentes que integram o livro para a infância, combinando 
qualidade estética – visual e literária – com ludicidade e formatividade” (RAMOS, 
2012, p. 18).  

A legitimidade da literatura para a infância tem se efetivado por vários fatores, 
entre eles as pesquisas acadêmicas, com áreas de mestrado e doutoramento nesta linha 
específica; congressos sobre o tema; os prêmios, como o Andersen concedido pelo 
International Board on Books for Young People; e a escola, quando da seleção de obras 
para compor os programas oficiais.  

Sendo a leitura literária de fundamental importância para a inserção da criança e 
do jovem na vida leitora, faz-se necessário refletir sobre a produção literária destinada a 
esse público e a importância de sua discussão na formação de futuros professores e dos 
professores em formação continuada. Desse modo, o evento busca oferecer a este 
público um espaço de diálogo onde ele possa ampliar seus conhecimentos sobre a 
literatura para infância e juventude e assim analisar e avaliar o seu fazer pedagógico.  

Esse evento se justifica pelo fomento à pesquisa e à formação do professor, bem 
como pela reflexão sobre a qualidade da literatura de recepção infantil e juvenil no 
Estado de Santa Catarina e no Brasil. Colaborará, certamente, para a ampliação do 
conhecimento do campo de pesquisa da literatura infantil e juvenil no Estado de Santa 
Catarina e no Brasil ao propiciar o encontro de pesquisadores de todo o país e outros 
continentes. Consequentemente, auxiliará na divulgação desses conhecimentos junto a 
profissionais, principalmente professores de Educação Básica, fortalecendo o trabalho 
com o texto literário em suas possibilidades estéticas e didáticas. 

Estímulo à produção acadêmica dos profissionais das instituições superiores de 
ensino; melhoria da qualidade da docência nas escolas e instituições de Educação 
Infantil, nos diferentes níveis; contribuição para o desenvolvimento das discussões 
sobre as práticas de mediação da leitura; estímulo à formação de leitores; formação em 
serviço dos participantes do evento, são algumas dos resultados mais específicos a 
serem atingidos pelo evento. Por fim, possibilitar-se-á aos participantes o contato com 
escritores e a produção nacional, bem como a oportunidade para o desenvolvimento de 
reflexões e trocas de experiências sobre metodologias e estratégias de ensino no sentido 
do fortalecimento do trabalho do professor com os alunos em sala de aula. Como 
resultado se aproxima e intensifica o intercâmbio institucional com professores de 
outras Instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais que estarão presentes 
no evento; publicação do caderno de resumos, Anais; publicação de livro com discursos 
das palestras, mesas redondas e minicursos. 
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Objetivos do Evento 
 
Objetivo Geral  
Congregar pesquisadores brasileiros e estrangeiros envolvidos em estudos sobre 

literatura infantil e juvenil, em particular aqueles cujas investigações relacionam-se à 
produção literária para crianças e jovens, às práticas educativas construídas em diálogo 
com a literatura infantil e juvenil em práticas de mediação da leitura literária.  

 
Objetivos específicos 
• Propiciar a reflexão e a análise de questões teóricas e aplicadas relacionadas 

à pesquisa em literatura infantil e juvenil; 
• Possibilitar a divulgação de estudos teóricos e aplicados que possam 

contribuir para releituras de diferentes enfoques e abordagens postos sobre 
esse objeto de pesquisa que é a literatura infantil e juvenil; 

• Aproximar o professor-leitor de escritores e de suas produções literárias para 
ampliação de conhecimentos sobre a literatura infantil e juvenil  

• Refletir sobre o letramento literário com ênfase na literatura infantil e 
juvenil. 

 
Florianópolis, 15 de outubro de 2014. 
Eliane Debus 
Dilma Beatriz Juliano 
Simone Cintra 
Nelita Bortolotto 
(Organizadoras) 
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ORGANIZAÇÃO 
 

Coordenação Geral 
 
Professora Dra. Eliane Debus – UFSC  
Professora Dra. Nelita Bortolotto – UFSC 
Professora Dra. Simone Cintra – UFSC 
Professora Dra. Dilma Beatriz Rocha Juliano – UNISUL 
 
Comissão Científica 
 
Professora Dra. Ana Margarida Ramos – Aveiro (Portugal) 
Professora Dra. Ângela Balça – Universidade de Évora (Portugal) 
Professor Dr. Celso Sisto – PUCRS 
Professor Dr. Cristiano Camilo Lopes – Mackenzie/USP 
Professora Dra. Dilma Beatriz Rocha Juliano – UNISUL  
Professor Dr. Diógenes Buenos Aires - UESPI 
Professora Dra. Dirce Waltrick Amarantes – UFSC  
Professora Dra. Eliane Debus – UFSC e NEN  
Professora Dra. Joana Célia dos Passos – UFSC e NEN  
Professor Dr. João Nilson Pereira de Alencar – CA/UFSC 
Professor Dr. José Nicolau Gregorin Filho – USP  
Professora Dra. Lilane Maria de Moura Chagas – UFSC  
Professora Dra. Maria Aparecida Rita Moreira – SEE  
Professora Dra. Maria Izabel Hentz – UFSC  
Professora Dra. Nelita Bortolotto – UFSC  
Professora Dra. Simone Cintra – UFSC  
Professora Dra. Renata Junqueira – UNESP/CELLIJ  
Professora Dra. Regina Michelli – UERJ 
 
Comissão Executiva 
 
Aline Effting – Graduanda Pedagogia/UFSC 
Andrea Vargas – Graduanda Pedagogia/UFSC 
Andrei Cavalheiro – Graduando Design Gráfico/UNIVALI 
Chirley Domingues – Doutoranda PPGE/UFSC  
Daniela Martins – Graduanda Pedagogia/UFSC 
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Gabriela Pereira Jorge – Graduanda Pedagogia/UFSC 
Giselli de Oliveira da Silveira – Graduanda Pedagogia/UFSC 
José Carlos dos Santos Debus – Doutorando PPGE/UFSC 
Larissa Goedert Cabral – Graduanda Pedagogia/UFSC 
Maria Laura Pozzobon Spengler – Doutoranda PPGE/UFSC  
Nina Balconi – Graduanda Pedagogia/UFSC 
Rafaella Machado – Colégio de Aplicação UFSC 
Thayse Machado – Graduanda Pedagogia/UFSC 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Quarta-feira, 15 de outubro  
 
Período matutino (8h e 30min às 12h) 
8h e 30min – Credenciamento 
9h – Sessão de abertura  
Apresentação Artístico-Cultural: “Vozes da Ilha” – Em Seresta/NETI/UFSC 

Narração de Histórias com Sérgio Bello e Grupo Cênico-Literário Contarolando 
(Pedagogia/UFSC)  
9h e 45min – Conferência 
Tendências contemporâneas da literatura para a infância e juventude portuguesa: desafios atuais. 
Profa. Dra. Ana Margarida Ramos – Universidade de Aveiro/Portugal 

Local: Auditório Garapuvu – Centro de Cultura e Eventos (UFSC) 
 
Período vespertino (13h e 30min às 18h) 
13h e 30min – Narração de História com Gilka Girardello 
 
Mesa-redonda 1 (13h e 30min às 15h e 30min) 
Literatura e Infância 
Profa. Dra. Maria Zélia Versiani (UFMG) e Profa. Dra. Renata Junqueira (UNESP) 
Local: Auditório Garapuvu – Centro de Cultura e Eventos (UFSC) 

 
Mesa-redonda 2 (16h às 18h) 
Literatura Infantil e Juvenil, Cultura e Ensino  
Prof. Dr. José Nicolau Gregorin Filho (USP) 
Prof. Dr. Diógenes Buenos Aires (UESPI) 
Local: Auditório Garapuvu – Centro de Cultura e Eventos (UFSC) 
 
Período noturno – 18h 
Narração de Histórias com Sérgio Bello, Gilka Girardello, Liliane Alves da Silva, Ingo Vargas e 
Cia Mafagafos (Aline Maciel e Sig Schaitel) 
Lançamento de livros e sessões de autógrafos 
Local: Hall do Auditório Centro de cultura e Eventos (UFSC) 
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Quinta-feira, 16 de outubro  
 
Período matutino (8h 30min às 12h) 
Apresentação das comunicações 
Local: Salas do Centro de Ciências da Educação 
 

Período vespertino (13h às 14h) 
Apresentação de pôsteres 
Local: Hall do Prédio C - CED 
 
Período vespertino (14h às 18h) 
Minicursos 
 
Período noturno (18h 30min às 21h) 
Narração de Histórias com Sayonara Salum, Liliane Alves da Silva, Ingo Vargas e Grupo 
Cênico-Literário Contarolando (Pedagogia/UFSC) 
Roda de conversa com escritores 
Local: Auditório do CED 
 

Sexta-feira, 17 de outubro  
 
Período matutino (8h 30min às 12h) 
Apresentação das comunicações  
Local: Salas do Centro de Ciências da Educação 
 
Período vespertino (13h às 14h) 
Apresentação de pôsteres 

Local: Hall do Prédio C - CED 
 
Período Vespertino (13h 30min às 15h 30min) 
13h30 – Narração de História com Sayonara Salum e Felícia Fleck 
Mesa-redonda 3 
Leitura de berço e livros de embalo: aprender a ler ao colo 
Profa. Dra. Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro) 
Profa. Dra. Mônica Correia Baptista (UFMG) 
Local: Auditório Auditório Garapuvu – Centro de Cultura e Eventos (UFSC). 
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MINICURSOS 
 

1. É DE KILUNDU, KIANDA E MBONDO A PALAVRA QUE ME CORRE NAS VEIAS 
Ministrante: Prof. Dr. Celso Sisto (PUCRS) 
Ementa: As histórias africanas de transmissão oral para ler e contar 
Número de participantes: 35 
Local: Sala 610 – Bloco A do Centro de Ciências da Educação 
 

2. ESTRATÉGIAS DE LEITURA: 
PARA LER E COMPREENDER O LIVRO INFANTIL 
Ministrante: Profa. Dra. Renata Junqueira (UNESP) 
Ementa: Este minicurso tem como objetivo apresentar a metodologia proposta por Souza e 
Girotto (2010) sobre as estratégias de compreensão leitora. As autoras propõem o ensino de 
estratégias de leitura com base na metodologia norte-americana com origens na metacognição 
aplicadas em textos de literatura infantil e juvenil. As estratégias propostas são as seguintes: 
conexões, inferência, visualização, questionamento, síntese e sumarização. Tal metodologia 
permite a utilização de diversos tipos de textos. Neste minicurso, utilizaremos o texto literário 
pelo fato de possuir um campo que gera grande liberdade para quem lê e ainda amplia o 
conhecimento prévio de seus leitores. Este tipo de leitura amplia os referenciais de mundo 
construídos pela linguagem e pelo meio social e cultural do leitor, objetivo maior do ensino das 
estratégias de leitura. 
Número de participantes: 30 
Local: Sala 607 – Bloco A do Centro de Ciências da Educação 
   

3. LITERATURA E INFÂNCIA: FRUIÇÃO OU PRETEXTO? 
Ministrante: Profa. Dra. Jilvania Lima dos Santos Bazzo (UDESC) 
Ementa: Breve reflexão sobre as funções da leitura e da literatura no processo de 
desenvolvimento humano. Literatura como encantamento, brincadeira e autoconhecimento. 
Número de participantes: 25 
Local: Sala 606 A– Bloco A do Centro de Ciências da Educação 
 

4. PELAS VEREDAS DA POESIA 
Ministrante: Profa. Dra. Regina Michelli (UERJ) 
Ementa: A poesia permite ao homem vivenciar sensibilidades: sons de palavras ecoam 
no interior do ser, acordando sentidos. Este minicurso objetiva apresentar, de forma breve, a 
produção poética brasileira voltada para o universo infantil e juvenil, propondo atividades 
direcionadas à criação de poemas, numa perspectiva de oficina. Pretende-se sensibilizar os 
presentes quanto às especificidades deste tipo de discurso, promovendo, através da vivência do 
fazer poético, o encantamento com a poesia. 
Número de Participantes: 40 
Local: Sala 109 – Bloco D do Centro de Ciências da Educação 
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5. ENTRE OLHARES E LINGUAGENS: 
A CONSTRUÇÃO DA METÁFORA NA LITERATURA E NO CINEMA  
Ministrantes: Prof. Dr. Cristiano Camilo Lopes (USP), Profa. Msc. Joana Marques Ribeiro 
(USP) e Profa. Msc. Juliana Pádua Silva Medeiros (USP) 
Ementa: Em sua composição artística, a literatura contemporânea para infância e juventude 
imprime e exprime o real por meio da palavra, da imagem e da interação dessas, constituindo-
se, assim, através de uma tessitura híbrida e, portanto, complexa. Essa multiplicidade de 
linguagens, que comumente se entrelaçam, aponta, então, para o uso da metáfora como uma 
forma intrínseca de sua estrutura estética. Cabe ressaltar que não só a literatura se vale do 
recurso metafórico como meio de expressão, pois as artes plásticas, a fotografia e o cinema 
também o fazem, bem como partilham seus códigos com a arte literária a fim de representar o 
real. Diante disso, o objetivo da presente oficina é discutir, com base em atividades de leitura, a 
metáfora como um recurso estético da linguagem artística, analisando sua presença e construção 
nas obras literárias e cinematográficas. 
Número de participantes: 80 
Local: Auditório do CED 
 
6. LER BRINCANDO - O INCENTIVO A LEITURA 
ATRAVÉS DE UM LETRAMENTO LUDO-POÉTICO 
Ministrante: Marcos Marsuwell Ferreira Garcia 
Ementa: A oficina procurará desenvolver vivências de letramento utilizando jogos poéticos, e 
tem como proposta, incentivar a leitura e escrita através de enigmas literários e brincadeiras 
textuais, preservando o fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo que identifica a sensibilidade 
poética. 
Número de participantes: 20  
Local: Sala 632 – Bloco A do Centro de Ciências da Educação 
 

7. TEXTO E IMAGEM: A INTERTEXTUALIDADE, O ESTRANHAMENTO 
E OS GÊNEROS TEXTUAIS NO COTIDIANO ESCOLAR  
Ministrante: Daniela Bunn (CFNP) 
Ementa: O minicurso tem como proposta inicial abordar a literatura infantojuvenil pelo viés da 
intertextualidade e observar nas histórias as inserções de diferentes gêneros textuais. Com foco 
no texto literário e, principalmente, nas ilustrações pretende-se discutir três níveis de 
interpretação: a leitura do texto, a observação das imagens e o modo de composição das 
imagens. Este último nos levará a desafiar o aluno a compor sua própria história. Venha se 
encantar! 
Número de participantes: 100  
Local: Auditório do CFH 
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SESSÕES TEMÁTICAS 
 

Quinta-feira, 16 de outubro  
 

SESSÃO 1: LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 
E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 
LOCAL: Sala 621 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 8h 30min às 10h 
COORDENAÇÃO: Chirley Domingues 
 
1. Contação de histórias e mediação artística cultural: devir na educação infantil  
Adalgyza da Costa (Secretaria Municipal de Educação de Bombinhas - SC) 
2. Concepções de professoras acerca da literatura infantil e implicações pedagógicas na 
prática educativa da primeira infância 
Ângela Andréia Rolinski (UNESPAR/UV) 
Nájela Tavares Ujiie (UNESPAR/UV) 
3. A hora e a vez da literatura infantil como parte significativa da formação do 
professor: experiências do PNAIC. 
Chirley Domingues (UNISUL/UFSC) 
 
LOCAL: Sala 621 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 10h e 15min às 12h 
COORDENAÇÃO: Dilma Beatriz Rocha Juliano 
 
5. Grupo Boca de leão: oficinas literárias formativas  
Claudete da Mata (Biblioteca Pública de Santa Catarina) 
Natália Schleder Rigo (UFSC) 
6. Imagens de pensamento para a prática de mediação literária: o rizoma e a provocação 
de sentidos 
Daniela Bunn (CFNP) 
7. Infância em Mia Couto: um diálogo com o pensamento político de Walter Benjanim e 
Giorgio Agamben. 
Dilma Beatriz Rocha Juliano (UNISUL) 
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8. Se eu lhe der um livro de literatura juvenil 
João Carlos Biella - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)  
 
SESSÃO 2 – LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 
E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
 
LOCAL: Sala 523 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 8h 30min às 10h 
COORDENAÇÃO: Gizelle Kaminski Corso  
 
1. O livro literário infantil como objeto estético na escola 
Eliette Aparecida Aleixo (FaE – UFMG) 
Maria Zélia Versiani Machado (FaE – UFMG) 
2. Chapeuzinho vermelho: leitura para todas as idades 
Gisele Maria Costa Souza (UFRRJ) 
Alícia Santana de Castro (UFRRJ) 
Fabrícia Vellasquez (UFRRJ) 
3. O encantamento pela literatura passa antes pelos professores: alfabetização literária 
Gislene Camargo (UNESC) 
4. Bosquejos, florilégios, histórias: adaptações para jovens leitores 
Gizelle Kaminski Corso (IFSC) 
 
LOCAL: Sala 523 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 10h e 15 min. às 12h 
COORDENAÇÃO: Heloise Baurich Vidor 
 

5. O jogo de Amarílis: práticas teatrais na leitura e escuta do texto literário. 
Heloise Baurich Vidor (USP/UDESC) 
6. A literatura infantil na sala de aula: usos e desusos 
Inês Astreia Almeida Marques (SEED/PR-UNIANDRADE/Fac. São Braz) 
7. Iha Loron Ida: a formação de mediadores de leitura em Timor Leste 
Ingobert Vargas (PPGE/UFSC) 
8. Letramento literário no ensino fundamental: desafios e possibilidades no processo de 
formação de pequenos leitores 
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Jacy Alice Grande da Soledade (Secretaria de Educação de Manaus) 
 
SESSÃO 3: LITERATURA NA FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS 
 
LOCAL: Sala 524 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 8h 30min às 10h 
COORDENAÇÃO: Marta Campos de Quadros 
 
1. Literatura infantil e desenvolvimento da imaginação na infância: a ótica da teoria 
histórico-cultural. 
Aline Escobar Magalhães Ribeiro (Unesp - Marília/SP) 
Cyntia Graziella Simões Guizelim Girotto (Unesp – Marília/ SP) 
2. A literatura infantil como possibilidade de emancipação à lógica da modernidade 
Aline Helena Mafra (UFSC)  
3. A poesia de H. Dobal para o leitor infantil 
Antonia Ellen Alves dos Santos (UEPI) 
4. Leituras possíveis na educação infantil: andando entre livros e pequenos leitores  
Marta Campos de Quadros (Unesp - Presidente Prudente) 
Renata Junqueira de Souza (Unesp - Presidente Prudente)  
 
LOCAL: Sala 524 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 10h e 15 min. às 12h 
COORDENAÇÃO: Ana Paula Cecato de Oliveira  
 
5. O livro infantil como manifestação de um pensamento sensível: uma proposta de 
prática de leitura com crianças 
Ana Paula Cecato de Oliveira (UNIRITTER) 
6. Literatura infantil e contação de histórias na educação da primeira infância: 
concepções de professores 
Bruna Woczinski (UNESPAR/UV) 
Nájela Tavares Ujiie (UNESPAR/UV) 
7. As narrativas de literatura infantil de escritoras do oeste de santa catarina 
Carlete Maria Thomé (URI) 
Silvia Helena Pinto Niederauer (URI)  
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8. Ensino de ciências e a literatura infantil: ação pedagógica interdisciplinar via a maior 
qualidade de vida 
Caroline Elizabel Blaszko UNESPAR/UV) 
Nájela Tavares Ujiie UNESPAR/UV) 
Siumara Aparecida de Lima (UNESPAR/UV) 
 
SESSÃO 4: LITERATURA NA FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS 
 
LOCAL: Auditório do Centro de Ciências da Educação – Bloco A 
HORÁRIO: 8h e 30 min. às 10h 
COORDENAÇÃO: Rosa Maria Hessel Silveira 
 
1. Ler é brincar: considerações sobre a interação dos bebês e crianças pequenas com 
objeto livro no contexto da educação infantil 
Fernanda Gonçalves (UFSC)  
2. Levantamento da produção de literatura infantil: “a criança como sujeito de direitos”  
Gisele Gonçalves (UFSC) 
3. Controle remoto – objeto ou livro contemporâneo? Uma experiência de leitura 
compartilhada 
Iara Tatiana Bonin (PPGEDU-ULBRA) 
Rosa Maria Hessel Silveira (UFRGS - PPGEDU-ULBRA) 
4. Clube da leitura em florianólis: propostas e práticas de leitura 
José Augusto da Silva Neto (UDESC) 
 
LOCAL: Auditório do Centro de Ciências da Educação – Bloco A 
HORÁRIO: 10h e 15 min. às 12h 
COORDENAÇÃO: Regina Michelli (UERJ) 
 
5. Os “novos” contos de fadas para o leitor jovem: violência, magia e erotismo  
Rosane Maria Cardoso 
Franciele Fátima Baccon 

6. A literatura infantil no periódico Imprensa Evangélica do ano de 1872 
Amaya Obata Mouriño de Almeida Prado (UFMS/CPTL) 
7. Bebeteca da Faculdade de Educação da UFMG: espaço de formação de pequenos 
leitores e de mediadores 
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Mônica Correia Baptista (FaE/UFMG) 
Charlene Pereira Santos Lima (FaE/UFMG) 
Marcus Vinicius Rodrigues Martins (FaE/UFMG) 
8. O maravilhoso em meio a encantamentos e redenções nos contos tradicionais 
brasileiros 
Regina Michelli (UERJ) 
 
SESSÃO 5 - LITERATURA NA FORMAÇÃO DOS JOVENS 

 
LOCAL: Auditório do CFH 

HORÁRIO: 8h 30min às 10h 
COORDENAÇÃO: Alice Atsuko Matsuda (UTFPR – Curitiba) 
 
1. A focalização na narrativa Corda Bamba, de Lygia Bojunga 
Alice Atsuko Matsuda (UTFPR – Curitiba) 
2. Da literatura oral à hipermídia: um relato de experiência sobre mediação de leitura e 
transcriação estética. 
Juliana Pádua Silva Medeiros - (USP) - Colégio São Domingos (CSD) 
3. Leitura por prazer dentro da escola – isso pode? A força da literatura contemporânea 
na formação do leitor no ensino médio 
Bianca Buse (UFPR) 
8. O canto com o conto: narrativas da tradição oral voltadas para literatura infantil com 
enfoque na musicalidade 
Stéfanny Barranco do Nascimento (UEM/PR)  
 
LOCAL: Auditório do CFH 
HORÁRIO: 10h 15min às 12h 
COORDENAÇÃO: Diana Navas  
 
5. Literatura juvenil: os novos caminhos e a formação do jovem leitor 
Diana Navas (PUC/SP)  
6. O Homem que lia as pessoas: morte e memória na construção de identidades. 
Fernanda Pires de Paula (UFG - Regional Catalão) 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo (UFG - Regional Catalão) 



 

24	  

7. Metamorfoses e experimentação: leitura, literatura e cinema na sala de aula 
Joana Marques Ribeiro (USP) 
Rivanildo do Nascimento Almeida (PUC/SP) 
 
SESSÃO 6 - LITERATURA E DIVERSIDADE 
 
LOCAL: Miniauditório do CFH 
HORÁRIO: 8h 30min às 10h 
COORDENAÇÃO: Celia Maria Escanfella  
 
1. A lenda indígena da Iara: percorrendo diversidades culturais e multiletramentos em 
diferentes narrativas  
Ana Maria Alves de Souza (Secretaria Municipal de Educação - Florianópolis) 
2. Memórias de Emília e a pluralidade de vozes raciais 
Celia Maria Escanfella (Centro Universitário SENAC/SP) 
3. Discutindo a inclusão a partir da literatura infantil 
Cynthia Valente (UFSC) 
4. Representações étnico-raciais e literatura 
Daniela M. Segabinazi (UFPB) 
Angélica Linhares Saldanha (UFPB) 
 
LOCAL: Miniauditório do CFH 
HORÁRIO: 10h e 15 min. às 12h 
COORDENAÇÃO: Maria Aparecida Rita Moreira 
 
5. A literatura afro-brasileira e a formação de professores(as) do ensino médio 
Maria Aparecida Rita Moreira (Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina) 
6. A literatura infantil contemporânea abordando questões como identidade  
Ivonete Segala (UNISUL) 
7. Tia Nastácia e Betina: um olhar sobre a diferença étnico-racial no PNBE 
Jacqueline de Almeida (ULBRA) 
8. De ciúmes e trapaça: ética, gênero e intertextualidade em Ciumento de Carteirinha, 
de Moacyr Scliar. 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo (UFG - Regional Catalão)  
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Sexta-feira, 17 de outubro  
 

SESSÃO 1 - LITERATURA E CULTURA DIGITAL 
 

LOCAL: Sala 603 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 8h 30min às 10h 
COORDENAÇÃO: Maria Isabel Rodrigues Orofino 
 

1. Literatura infantil em ambiente digital: um estudo da narrativa interativa em book app 
infantil 
Deglaucy Jorge Teixeira (UFSC)  
Ana Cristina N. G. Müller (UFSC) 
Dulce Márcia Cruz (UFSC)  
2. Memória e releitura de contos infantis em ambiente virtual: relato de experiência 
Hiudéa Tempesta Rodrigues Boberg (UENP) 
Rafaela Stopa (UENP) 
3. Literatura de televisão: uma reflexão sobre narrativas televisuais para crianças no 
brasil contemporâneo 
Maria Isabel Rodrigues Orofino (Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Consumo, PPGCOM / ESPM/SP) 
4. Palavra, imagem e som na construção de Inanimate Alice 
Verônica Constanty (UFSC) 
 
LOCAL: Sala 603 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 10h 15 min às 12h 
COORDENAÇÃO: Maria Laura Pozzobon Spengler  
 
5. Chapeuzinho vermelho em Once upon a time: uma releitura contemporânea 
Sandra Trabucco Valenzuela (USP) 
6. Ressignificando a literatura infanto-juvenil e o uso das mídias na educação: em busca 
de uma reflexão e desconstrução de padrões pré-estabelecidos preconizados nos meios 
midiáticos.  
Solange Goulart de Souza (PPGE/UDESC) 
Ademilde Silveira Sartori (Professora PPGE UDESC) 
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7. Era uma vez... a literatura infantil que encontrou suportes digitais 
Maria Laura Pozzobon Spengler (PPGE/UFSC) 
SESSÃO 2 –LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 
E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

LOCAL: Auditório do Centro de Ciências da Educação – Bloco A 
HORÁRIO: 8h 30 min às 10h 
COORDENAÇÃO: Jilvania Lima dos Santos Bazzo (UDESC) 
 

1.A literatura infantil e juvenil na formação do professor alfabetizador: o PNAIC na 
berlinda?  
Jilvania Lima dos Santos Bazzo (UDESC) 
Maria Letícia Naime Muza (SME de Florianópolis) 
2. A tradução do conto infantojuvenil “The purple jar” sob a ótica funcionalista 
Lilian Agg Garcia (UFSC) 
3. A literatura infantojuvenil no circuito literário escolar: uma análise da seleção de 
textos em projetos de docência desenvolvidos na formação inicial de professores 
Lolita Campani Beretta (UFRGS) 
Luciene Juliano Simões (UFRGS) 
4. Letramento multimodal no gênero capa de livro infantil na formação de professores 
Luzinete Carpin Niedzieluk (Faculdade Municipal de Palhoça/SC) 
 

LOCAL: Auditório do Centro de Ciências da Educação – Bloco A 
HORÁRIO: 10h 15min às 12h 
COORDENAÇÃO: Nájela Tavares Ujiie 
 

5. O que lêem as professoras da educação infantil 
Maria Lúcia Monteiro Guimarães (UFSJ) 
6. Caixa de encantos e vida: ensinando e aprendendo com a literatura infantil e seus 
autores  
Marta Chaves (UEM) 
Vania Barbosa Flauzino Machado(UEM) 
7. Contação de histórias: possibilidades de ensino e aprendizagem com a literatura 
infantil  
Marta Chaves (UEM) 
Vania Barbosa Flauzino Machado (UEM) 
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8. Formação continuada e em serviço e a literatura infantil: procedimentos, abordagens 
e resultados 
Nájela Tavares Ujiie (UNESPAR/UV) 
Caroline Elizabel Blaszko (UNESPAR/UV) 
 

SESSÃO 3 – LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 
E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

LOCAL: Sala 523 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 8h 30 min às 10h 
COORDENAÇÃO: Rosilene F. Koscianski da Silveira 
 

1. Análise das relações e interlocuções da literatura infantil e juvenil e os processos 
educativos em moçambique: o caso dos Contos do nascer da terra de Mia Couto 
Pedro Manuel Napido (UEM) 
2. Em busca do país das maravilhas: o lugar da literatura nos anos iniciais do ensino 
fundamental 
Rafaella Machado (UFSC) 
3. O letramento na educação infantil: contar, cantar, brincar e encantar 
Raiolanda Magalhães Pereira de Camargo (UFAM) 
Jacy Alice Grande da Soledade (Secretaria Municipal de Educação do Amazonas) 
4. A palavra poética na sala de aula: um estudo no curso de pedagogia. 
Rosilene F. Koscianski da Silveira (UFSC) 
Eliane Santana Dias Debus (UFSC) 
 

LOCAL: Sala 523 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 10h 15 min às 12h 
COORDENAÇÃO: Simone Cintra 
 

5. Literatura na infância: implicações na aprendizagem 
 Roseli Vergopolan 
(Rede Municipal de União da Vitória PR - CAPES/PIBID – UNESPAR)  
6. Literatura do afeto: segredo do leitor-voraz 
Rosane Hart (UFSC) 
7. Lobato: a chave do tamanho, ou o tamanho da chave? 
Simone R.B. André - (UERJ-FFP) 
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8. Da pesquisa a extensão: o percurso do grupo cênico-literário Contarolando e a 
formação inicial de professoras de crianças 
Simone Cintra (UFSC) 
Eliane Debus (UFSC) 
 

SESSÃO 4 - LITERATURA NA FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS 
 

LOCAL: Sala 524 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 8h 30 min às 10h 
COORDENAÇÃO: Clésia da Silva Mendes Zapelini (UNISUL) 
 

1. A construção do tempo ficcional pela criança: a experiência da leitura mediada com 
livros ilustrados 
Cristiene Galvão (FaE/UFMG)  
Celia Abicalil Belmiro (FaE/UFMG)  
2. Processo de criação das ilustrações do livro Um pirulito para Lobato - uma biografia 
para crianças, com foco na vida de Monteiro Lobato e sua obra infantil. 
Dagmar Maria Gomes da Silva (Centro Universitário Senac – SP) 
3. Um outro suporte para brincar de poesia: a ficha poética e o desejo de dizer  
Daiane Lopes (UNISC) 
Norberto Perkoski (UNISC) 
Ângela Fronckowiak (UNISC) 
4. Ler, interpretar, brincar... a literatura infantil e os diferentes efeitos de sentido 
apresentados pelas crianças 
Clésia da Silva Mendes Zapelini (UNISUL) 
Sandro Braga (UFSC)  
 

LOCAL: Sala 524 – Bloco A/CED 
HORÁRIO: 10h e 15 min. às 12h 
COORDENAÇÃO: Fabiana Lazzari Lorenzet 
 

5. Construção de repertório na leitura de história em quadrinhos I 
Eliana Cristina Buffon (UCS) 
Flávia Brochetto Ramos (UCS) 
6. Lugar da literatura infantil no primeiro ano do ensino fundamental e na educação 
infantil: vozes de professores e de crianças 
Elieuza Aparecida de Lima (Unesp - Marília/SP)  
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Jeniffer de Arruda (Unesp - Marília/SP)  
7. A palavra e a imagem na literatura infantil 
Eli Neuza Soares da Silva (UFAM) 
8. A leitura do livro de imagem na educação infantil: em defesa da interação 
Fabiana Lazzari Lorenzet (UCS) 
 

SESSÃO 5 - LITERATURA NA FORMAÇÃO DOS JOVENS 
 

LOCAL: Miniauditório do CFH 

HORÁRIO: 8h 30 min às 10h 
COORDENAÇÃO: Arlyse Silva Ditter 
 

1. A (re)tradução de um clássico latino considerando a opinião do público infanto-
juvenil 
Silvio Somer (UFSC) 
2. Confraria literária: uma experiência de formação de leitores 
Arlyse Silva Ditter (CA/UFSC) 
Rachel Pantalena Leal (PMF/SC) 
3. “Diariodeumbanana.com.br”: discursos sobre literatura no blog e facebook 
Elen Maisa Alves da Silva (UFRGS) 
4. Livro ilustrado: para quem? 
Silvana Gili (UFSC)  
 

LOCAL: Miniauditório do CFH 
HORÁRIO: 10h 15 min às 12h 
COORDENAÇÃO: Adriana Carolina Hipólito de Assis 
 

5. Once upon a time em Del amor y otros demônios, de Gabriel García Márquez  
Adriana Carolina Hipólito de Assis (UFSC) 
6. Incentivo ao hábito de leitura entre jovens leitores 
Teresa Cristina Cordeiro Pamplona (UFRJ) 
7. (Re)contando a história: um novo olhar para os clássicos literários 
Sandra Danieli Werlang (UCS)  
8) A poesia como fonte de saberes para a infância 
Vania Marta Espeiorin (UCS) 
Flávia Brocchetto Ramos (UCS)  
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SESSÃO 6 - LITERATURA E DIVERSIDADE 
 

LOCAL: Auditório do CFH 
HORÁRIO: 8h 30 min às 10h 
COORDENAÇÃO: Celso Sisto  
 

1. Literatura, ideologia e cidadania: o pequeno leitor como foco do diálogo entre 
história e ficção em “A bicicleta que tinha bigodes”, de Ondjaki 
Celso Sisto (PUCRS) 
2. A temática do cabelo negro nas tramas da literatura infantil 
Josilene dos Santos Carvalho (PPGEDU-ULBRA/IFPA) 
Iara Tatiana Bonin (PPGEDU-ULBRA) 
3. Menina bonita do laço de fita, a lei 10.639 e as políticas públicas de educação infantil 
Maria Lúcia Monteiro Guimarães (UFSJ) 
Junio Adão Ribeiro Leite (UFSJ) 
4. O preconceito e as diferenças na literatura infantil 
Jully Fortunato Buendgens (UFSC) 
 

LOCAL: Auditório do CFH 
HORÁRIO: 10h 15 min às 12h 
COORDENAÇÃO: Itamar Onório dos Santos 
 

5. Livros de autoria indígena para crianças e adolescentes: um retrato da produção de 
autores amazonenses 
Lucila Simões (SEMED/Manaus) 
6. A representação da homoafetividade na literatura infantil e juvenil 
Itamar Onório dos Santos (USP) 
Angelo Caio Mendes Corrêa Junior (USP) 
7. Literatura surda e a produção de significados sobre a língua brasileira de sinais 
Juliana de Oliveira Pokorski (UFRGS) 
8. A literatura infantil e a representação dos diferentes: uma análise de Tom, de André 
Neves 
Deisi Luzia Zanatta (Centro Educacional Canguru e Faculdade Jangada).
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SESSÕES DE PÔSTERES 
 

Quinta-feira, 16 de outubro  
 

LOCAL: HALL do Bloco C – Centro de Ciências da Educação 
HORÁRIO: 13h às 14h 
Coordenação: Simone Cintra 

 
1. Projeto: leitura na sala 

Aline S. Zilli (EBM Batista Pereira) 
2. O projeto Tertulinha da faculdade de educação da UFMG 
Amanda Noronha (UFMG) 
Dayenne Bassut (UFMG) 
Mônica Correia Baptista (UFMG)  
3. “Contos e recontos”, formando mediadores, escritores e leitores no Pibid Letras/UFFS 

Ana Elizabeth Fornara (UFFS) 
Michele Schneiders (UFFS) 
DjêniferSantin (UFFS) 
4. O haikai e a trova como vias de acessibilidade a literatura para o público juvenil 
Ana Luiza Walter Boldrin 
Rafael Patrik Walter Procopiuk 
Fábio de Carvalho Messa 
5. Programa de extensão borboletas da leitura: incentivo à formação de leitores 
Andreia Caroline De Mattos (UDESC) 

Tayrine Vilma Nascimento (UDESC) 
6. Projeto autores mirins 
Anne Marie Tribess Onesti, (PMF/SC)  
7. Círculos de leitura: formando mediadores e leitores 
Camila Regina Fontana (UFFS)  
Karine Damiani (UFFS)  
Mayara Bruna Saugo (UFFS)  
8. Diário de leitura: a literatura em cena  
Caroline Trevisan (UFFS) 

9. A narrativa realista de um anti-herói contemporâneo 
Christianne Reis (Unipampa - campus Bagé/RS) 
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 Zila Letícia Pereira Rêgo (Unipampa - Campus Bagé/RS 
10. Percepção da criança frente à literatura 
Daniela dos Reis Miranda (UFVJM) 
Gabriela Pereira da Silva (UFVJM) 

Keila Marinalva Bento (UFVJM)) 
11. Ecos das mídias no repertório infantil: pensando a partir textos de fantasia e criação de 
personagens 
Edna Mara da Silva de Souza (FCT/ UNESP - Presidente Prudente) 
Renata Junqueira de Souza (UNESP/CELLIJ - Presidente Prudente) 

12. A literatura infanto-juvenil e a 7ª arte: o incentivo à leitura através da adaptação de obras 
para as telas de cinema 
Edneide Maria Ferreira Santos (UEMA) 
13. Geração mal-do-século: reverberações de Edgar Allan Poe e Álvares de Azevedo no ensino 

Eduarda da Silva (UFSC) 
Marina Siqueira Drey (UFSC) 
14. Das páginas do livro as páginas da internet: a literatura e as novas tecnologias em diálogo 
Elika da Silva (PPGE/UFSC - EBM. Batista Pereira) 
15. Entre livros e cantigas: a literatura infantojuvenil e a construção da memória e da identidade  
Fabrícia Vellasquez (UFRRJ)  
Luana Teixeira (UFRRJ)  
Rosana Figueiredo (UFRRJ)  
16. A experiência da roda de contação de histórias como possibilidade de (re)significar tempos e 
espaços na educação infantil 
Gisele Gonçalves (PPGE/UFSC) 
Fernanda Gonçalves (PPGE/UFSC) 
17. A leitura midiática dos contos de fadas para o leitor jovem 
Franciele Fátima Baccon - Centro Universitário UNIVATES 
Rosane Maria Cardoso 
18. As ações do núcleo de literatura e infância do Pet de pedagogia (UFSC-2012-2013) 

Giselli de Oliveira da Silveira (UFSC) 
Aline Effting (UFSC) 
Daniela Martins (UFSC) 
Eliane Debus (UFSC) 
19. O útil na obra "O meu amigo pintor" nas perspectivas freudianas e todorovianas 
Hanne Rafaella Turek Lucio (UTFPR) 
Jope Leão Lobo (UTFPR)  
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Mayara Saad Fadel (UTFPR)  
Alice Atsuko Matsuda (Orientadora UTFPR)  
20. O livro literário nas atividades com crianças de 2 e 3 anos de idade: de risos e livros 
Thamirys Frigo Furtado (PPGE/UFSC) 

Eliane Debus (UFSC) 

 
Sexta-feira, 17 de outubro  

 
LOCAL: HALL do Bloc C – Centro de Ciências da Educação 
HORÁRIO: 13h às 14h 
Coordenação: Simone Cintra 
 

1. Uma via de duas mãos: reflexões sobre leitura e violência a partir dos diálogos entre “Laranja 
Mecânica” e “Minichefão” 
Isadora Franco Felício dos Santos - Colégio São Domingos (CSD) 

Juliana Pádua Silva Medeiros - (USP) / Colégio São Domingos (CSD) 
2. Venha ler que eu quero conhecer: a leitura como suporte para a ação pedagógica. 
Janete de Fátima Ferreira Caldas - Universidade Estadual do Centro Oeste – Unicentro 
3. O contar e mediar histórias: as contribuições do mundo literário na educação infantil 
Josiane Aparecida Pinheiro Soares (UFVJM) 
Natália dos Santos Pereira (UFVJM) 
4. Programa de incentivo à leitura e escrita, memória e identidade cultural: desenvolvimento 
social a partir de praticas de leitura e escrita 
Junio Adão Ribeiro Leite (UFSJ) 
5. Livros artesanais na 5ª Semana Municipal do Livro Infantil  de Florianópolis, SC 
Larissa Goedert Cabral - UFSC 
Giselli de Oliveira da Silveira - UFSC 
Eliane Debus - UFSC 

6. Todo mundo conta histórias: crianças e professoras tecendo e partilhando suas narrativas 
Liliane Alves da Silva (UFSC) 
Adriana da Costa (UFSC)  
Marilei Maria da Silva (UFSC) 
7. E nem todos foram felizes para sempre: o papel dos contos infantis na formação integral da 
criança 
Mariane Aparecida Pereira (USJ) 
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8. O mito em “Onde está iemanjá?”: um exercício reflexivo sobre a obra literária para infância 
como espaço plurissignificativo do ser humano diante do mundo 
Marília Lima Nunes Gouvêia - Colégio São Domingos (CSD) 
Juliana Pádua Silva Medeiros - (USP) / Colégio São Domingos (CSD) 
Joana Marques Ribeiro - (USP) / Colégio São Domingos (CSD) 
9. A infância da língua: necessidades e possibilidades para um letramento ludo-poético. 
Marcos Marsuwell Ferreira Garcia - Universidade do Sagrado Coração (USC) 
10. Shrek: onde os clássicos se encontram 
Michelle Lima Ferreira (Colégio SOFTE/RJ) 
Colégio ABEU 
11. Literatura e faz de conta no cotidiano da creche: experiências de estágio em educação 
infantil  
Nina Bernal Balconi (UFSC) 
Andréa de Vargas Rodrigues (UFSC) 
Simone Cintra (UFSC) 
12. Ficção e autorretrato na educação infantil 
Paulo Ricardo do Rosário de Carvalho (UFPR Litoral)  
Sabrina Soares D’Assunção(UFPR Litoral)  

Fábio de Carvalho Messa(UFPR Litoral)  
13. A (re)construção de trajetórias literárias de jovens de eja: uma segunda chance para a 
literatura  
Rachel Pantalena Leal (PMF/SC) 

14. A leitura de um livro de imagem com crianças de 2 a 3 anos: o que elas nos contam? 
Simoni Conceição Rodrigues Claudino (PMF/SC)  
15. História em quadrinhos: caráter estético ou utilitário? o utilitário às escuras na Turma da 
Mônica 
Sofia Bocca (UTFPR) 

Alice Atsuko Matsuda 
16. Entre o vivido e o criado: um olhar mnemônico a partir da obra de Bartolomeu Campos de 
Queirós 
Sônia Regina Biscaia Veiga (UNIVILLE) 

17. Quem conta um conto ganha um ponto 
Tatiana Valentin Mina Bernardes - (PMF/SC – SME/Florianópolis).
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 
 
 

Contação de histórias e mediação artística cultural: devir na educação 
infantil 

 

Adalgyza da Costa 
Secretaria Municipal de Educação de Bombinhas - SC 

 
O tema desta pesquisa é a Mediação Artística Cultural realizada por meio da Contação de 
histórias em prol do devir da educação na infância. Uma pesquisa que vem sendo desenvolvida 
vinculada ao Grupo de Pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora, do Programa de Pós-
graduação da UNIVALI, e ao Grupo de teatro Porto Cênico que contempla a contação de 
histórias em suas vivencias. A escolha deste lugar de investigação deu-se a partir da observação 
da importante movimentação do teatro nos espaços formais de educação infantil da cidade de 
Itajaí e região. No entanto, ainda carecem de registros e investigações que se dediquem a 
entender como se dá o fenômeno da mediação artística cultural nesta linguagem artística. A 
pesquisa parte da seguinte problemática: quais mediações artísticas culturais são possíveis por 
meio da práxis artística de um grupo teatral nos espaços formais de Educação Infantil? O 
objetivo é identificar as ações realizadas por um grupo de teatro que possibilitam a mediação 
artístico-cultural na Educação infantil. É uma pesquisa de abordagem qualitativa. Tem como 
instrumentos de coleta de dados entrevistas e análise de documentos. O Grupo de Teatro Porto 
Cênico, foco desta pesquisa é domiciliado na cidade de Itajaí há 10 anos. Utilizou-se como 
aporte teórico MARTINS (2007), BARBOSA E COUTINHO (2009), KOUDELA (2007) e 
LISBOA (2004), VYGOTSKY (1999), entre outros. A análise de dá ao compreender a 
importância do contar história para a sociedade. Observou-se que grupo organiza-se em uma 
dinâmica com a seguinte tríade: produção artística / prática pedagógica / mediação artística 
cultural. A práxis desse tripé do grupo se dá por meio de diversas ações no campo educacional, 
artístico e político da cidade, promovendo a fruição estética do espectador inclusive no ato de 
contar historia. 
Palavras-chave: Mediação artística cultural; Educação Infantil; Contação de Histórias. 
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Once upon a time em Del amor y otros demônios, de Gabriel García 
Márquez 

 
Adriana Carolina Hipólito de Assis 

Doutoranda em Literatura pela UFSC 
 

Quando se trata de literatura infantil constrói-se uma linha fronteirística com a literatura para 
adultos, o que a princípio é muito importante, na medida em que se delimitam espaços e tempos 
para cada gênero literário. Por outro lado, a contemporaneidade hibridiza, gesta em sua forma 
tempos e espaços, nos quais a infância comparece como um palimpsesto oculto a ser revelado. 
O que possibilita pensarmos no intercâmbio com a clínica psicanalítica nessa discussão, haja 
vista o casamento entre os dois. Por isso pretendemos focar ou pôr ênfase nos desdobramentos 
dos rastros da infância para homenagear o escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez, na obra 
“Del Amor y Otros Demónios”, romancista falecido no início de 2014. Suas obras se estruturam 
de forma barroca, logo é comum a presença de fantasmas textuais, de espectros advindos de 
personagens dos contos de fadas numa sobreposição de imagens que se misturam ao texto 
primeiro, e que comparecem nas paredes textuais, nas dobraduras palimpsésticas como um 
significante flutuante que se engasta a literatura contemporânea como um reflexo do barroco. 
Essa presença tardia de um corpo voz memorialístico só se torna possível quando a plasticidade 
e/ou materialidade das formas/imagens são simbolicamente marcadas, tatuadas como Lei e são 
reconhecidas pelo leitor como presença de uma oralidade perdida.  
Palavras-chave: Gabriel Garcia Márquez; Palimpsesto; Contos de Fadas; Literatura 
Contemporânea. 

 

A focalização na narrativa Corda Bamba, de Lygia Bojunga 
 

Alice Atsuko Matsuda 
UTFPR-Curitiba 

 
Ao analisar o percurso da escritora Lygia Bojunga na Literatura Infantil e Juvenil, a sua 
produção e fortuna crítica, pode-se constatar a criatividade e a originalidade da autora. É uma 
voz que ressoa na Literatura Infantil e Juvenil, juntamente com outros escritores que fazem 
parte de um grupo renovador iniciado nos anos 70. Assim, o presente trabalho objetiva 
apresentar a focalização ou o ponto de vista adotado na representação do discurso na obra 
Corda Bamba (1979), da escritora Lygia Bojunga. Para embasar o estudo, serão utilizados os 
pressupostos teóricos de Genette, pois, segundo o teórico, com a análise do modo é possível 
verificar graus de informação veiculada pela narrativa por meio de dois aspectos: a distância em 
que se encontra o narrador em relação à história e à perspectiva, ou seja, a focalização ou ponto 
de vista adotado na representação do discurso. Ao estudar a distância, verifica-se, se o narrador 
pormenoriza detalhes dos acontecimentos ou, simplesmente, mostra-os de forma ampla. Ao 
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mesmo tempo, ao estudar a focalização, é possível averiguar se sua posição é de proximidade ou 
de distanciamento em relação àquilo que relata. Por meio desse estudo, possibilita analisar o 
quanto a obra Corda bamba, em seu discurso narrativo, possui uma sofisticada elaboração 
literária. 

Palavras-chave: Lygia Bojunga; Corda Bamba; Focalização. 

Literatura infantil e desenvolvimento da imaginação na infância: a ótica da 
teoria histórico-cultural 

 

Aline Escobar Magalhães Ribeiro 
Universidade Estadual Paulista, Programa de Pós-Graduação em Educação, Unesp – Marília/SP,  

Profª Drª Cyntia Graziella Simões Guizelim Girotto 
Universidade Estadual Paulista, Unesp – Marília/ SP 

Pesquisa financiada pela Capes. 
 

Pesquisa em fase inicial de levantamento bibliográfico que investiga o papel da Literatura 
Infantil no desenvolvimento da imaginação. Com base nas formulações da Teoria Histórico-
Cultural, experiências educacionais ligadas à Arte, à Literatura, às Ciências se revelam 
primordiais, uma vez que representam experiências promotoras de novas elaborações que 
capacitam à criação. A investigação tem como objetivo geral compreender, sob a ótica da Teoria 
Histórico-Cultural, o papel da Literatura Infantil no processo de desenvolvimento da 
imaginação em crianças de uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola 
da rede municipal de ensino de uma cidade do interior paulista e, como objetivos específicos, 
investigar a manifestação criativa nessas crianças, a partir da transmissão vocal de histórias de 
Literatura Infantil; assim como compreender o processo de desenvolvimento da argumentação 
por meio de esquemas simbólicos em forma de desenhos, também a partir da transmissão vocal 
de histórias de Literatura Infantil. Os percursos envolverão levantamento bibliográfico e 
pesquisa de campo pautada na observação; em eventos de experimentação e em entrevistas 
semiestruturadas com as crianças. A hipótese de pesquisa, que envolve as conclusões parciais é 
a de que as crianças têm acesso restrito aos livros de Literatura Infantil e de que as práticas 
pedagógicas se voltam a tarefas mecanizadas a partir da didatização das obras literárias. Em 
contrapartida, supõe-se que, por meio de práticas pedagógicas com a mediação intencional entre 
as crianças e os livros de Literatura Infantil seja possível oportunizar uma intensificação no 
desenvolvimento da argumentação como forma de manifestação criativa do desenvolvimento da 
imaginação nas crianças. 
Palavras-chave: Literatura Infantil; Imaginação; Teoria Histórico-Cultural. 
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A literatura infantil como possibilidade de emancipação à lógica da 
modernidade 

 
Aline Helena Mafra  

UFSC  
 

O presente texto traz uma reflexão acerca da infância no cenário da Modernidade a partir da 
compreensão da literatura como uma ferramenta possível de se pensar sobre o presente, de 
dialogar, de aproximar crianças e adultos, e especialmente como uma possibilidade de analisar a 
sociedade criticamente à luz de enredos narrados, onde às crianças são oferecidas possibilidades 
de criação e reinvenção. Desta forma, a literatura, em especial a literatura infantil no âmbito das 
Instituições de Educação Infantil, coloca-se como forma de emancipação ao pensamento 
hegemônico Moderno. Compreendendo a literatura infantil como uma forma de emancipação a 
esta lógica, buscou-se articular a perspectiva de autores como Boaventura de Sousa Santos, 
Sônia Kramer e Walter Benjamin com um breve relato de experiência da prática docente com 
crianças pequenas no contexto de uma Instituição de Educação Infantil pertencente a rede 
municipal de Florianópolis. Entendendo a prática como indissociável da reflexão teórica, o texto 
busca uma descrição empírica pautada na experiência docente a fim de solidificar o que a 
literatura contemporânea vem afirmando nas últimas décadas no âmbito dos estudos sobre a 
infância. A partir do exposto, conclui-se a necessidade da reflexão acerca do papel educativo da 
literatura infantil na formação das crianças enquanto sujeitos de sua própria história, e nesta 
direção, evidencia-se a importância da consolidação de práticas educativas humanizadoras. 
Como não há uma prescrição de como trabalhar a literatura infantil com as crianças pequenas, 
este texto buscou fornecer alguns indicativos de como essa relação pode se constituir, 
entendendo que as propostas devem ser as mais diversas, desde que respeitem as crianças e as 
desafiem no processo de aquisição de novos conhecimentos. 

Palavras-chave: Modernidade; Educação Infantil; Literatura Infantil; Emancipação. 
 

A literatura infantil no periódico Imprensa Evangélica do ano de 1872 
 

Amaya Obata Mouriño de Almeida Prado 
UFMS/CPTL 

 

Um importante conjunto de textos do sistema literário protestante no Brasil é o periódico 
Imprensa Evangelica, publicado entre 1864 e 1892. Na maioria dos números nota-se a presença 
de narrativas curtas que, ao tematizarem situações de contato de crianças com a doutrina 
evangélica, revelam preocupação com a divulgação do protestantismo também entre os jovens. 
Os números do ano de 1872, objeto da presente análise, contêm o conjunto mais antigo de 
textos destinados à infância nesse periódico, nos quais é possível identificar e elencar narrativas 
protagonizadas por personagens infantis que, por este motivo, poderiam ter sido objeto de 
interesse de pequenos leitores à época de sua publicação, ainda que o jornal Imprensa 
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Evangelica não seja exclusiva e especificamente dirigido à infância. A proposta que aqui se 
articula pretende estabelecer aproximações comparativas entre as narrativas infantis do jornal e 
os textos que estudiosos e pesquisadores renomados apresentaram como fundadores do gênero. 
Partindo da indicação destes últimos, discute-se o lugar dos periódicos na formação da 
Literatura Infanto-juvenil brasileira, para então descrever de maneira sucinta as narrativas 
encontradas no corpus selecionado. Por último, analisa-se uma delas considerando, como 
fundamentação teórica, o conceito de sistema literário, tal como proposto por Antonio Candido 
desde 1955, no artigo “O escritor e o público” e desenvolvido em obras posteriores, entre elas 
Formação da Literatura Brasileira, de 1959. As dezoito narrativas observadas têm estrutura e 
configurações estéticas semelhantes àquelas que vão constituir os primeiros livros destinados à 
infância brasileira no cenário da formação de nossa Literatura Infanto-juvenil. 

Palavras-Chave: Literatura Infantil; Formação de Leitores; Sistema Literário 
 

A lenda indígena da Iara: percorrendo diversidades culturais e 
multiletramentos em diferentes narrativas  

 
Ana Maria Alves de Souza  

Secretaria Municipal de Educação/Florianópolis 
 

Originária da tradição oral indígena no Brasil, a narrativa da Iara possui diversas versões 
escritas bastante diferentes que dependem da faixa etária do leitor a que se destinam. Em quase 
todas as narrativas a Iara é uma linda mulher indígena, que, por alguma in-felicidade, 
transformou-se em uma sereia que com seu canto enfeitiça os pescadores, levando-os para o 
fundo das águas. A história pode ser trágica: se a versão for voltada ao público juvenil, a 
violência de um estupro pode ser o conflito principal; se a versão for dirigida ao público das 
séries iniciais, este conflito se dilui e dá espaço para uma trama ecológica, com ilustrações 
mostrando a harmonia da natureza, considerando a Iara como protetora da pesca. A construção 
de feminilidades e masculinidades a partir dessas narrativas é algo a ser considerado. Uma 
grande parte destas narrativas pode ser encontrada online como atividades pedagógicas, 
desenhos para colorir, games, vídeos e cinema de animação feito para e por crianças. O presente 
artigo propõe uma pesquisa e leitura de imagens deste universo narrativo, baseada nos conceitos 
de studium e de punctum de Roland Barthes, tendo em vista uma experiência prática que 
envolveu, entre outras coisas, algumas questões de diversidade cultural e de multiletramentos 
nas aulas de Artes no ensino fundamental (incentivada pela promulgação da lei 11.645, de 
2008). Serão analisadas algumas versões dessa narrativa, destacando as pertencentes ao acervo 
da Biblioteca da Escola Básica Municipal João Alfredo Rohr, comentando a recepção dos 
alunos do 1º., do 4º. e do 8º. ano a elas, abordando também as dificuldades e incentivos que a 
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis tem proporcionado à difusão da temática 
indígena na escola. 

Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil; Multiletramentos; Diversidade Cultural; Arte-
Educação. 
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O livro infantil como manifestação de um pensamento sensível: uma 
proposta de prática de leitura com crianças 

 
Ana Paula Cecato de Oliveira  

UNIRITTER 
 

Este trabalho apresenta um recorte da dissertação de Mestrado em Letras “Literatura Infantil e o 
pensamento por imagens: a experiência sensível da língua na infância”, defendida em agosto de 
2013, no UNIRITTER. O presente artigo expõe uma proposta de prática de mediação de leitura 
do livro infantil O lobo dentro das paredes, escrito por Neil Gaiman e ilustrado por Dave 
McKean, realizada com crianças do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública na 
região metropolitana de Porto Alegre. A partir da análise das produções dos leitores ao longo 
dos encontros com a mediadora de leitura, buscou-se verificar o modo como a linguagem 
híbrida do livro para a infância manifesta um pensamento sensível, operado através das imagens 
verbais e visuais da obra. A imagem, entendida como categoria de análise e elaborada 
conceitualmente através da retomada de textos teóricos dos escritores Ítalo Calvino (2010) e 
Octavio Paz (1982) e do filósofo Walter Benjamin (1984), (2011), é uma construção de 
linguagem do pensar e do sentir poéticos, um modo de conhecimento que não separa razão e 
sensibilidade, e que está identificada à experiência da infância. Pôde-se considerar inicialmente 
que as imagens literárias do livro serviram como ferramenta para as produções imaginativas das 
crianças e que, nas atividades de leitura e nas produções orais e escritas, as crianças trouxeram 
seus repertórios de leitura e suas experiências pessoais. Esta proposta de mediação de leitura 
literária convida a pensar a literatura como estimuladora do diálogo com aquilo que toca o 
sujeito, um encontro com sua subjetividade, através de uma experiência sensível de linguagem. 

Palavras-chave: imagem - infância – experiência – leitura - livro. 
 

Concepções de professoras acerca da literatura infantil e implicações 
pedagógicas na prática educativa da primeira infância 

 
Ângela Andréia Rolinski 

Nájela Tavares Ujiie(UNESPAR/UV) 

 
Esta pesquisa configurou-se por um estudo de caso qualitativo, o qual teve por objetivo captar 
as concepções de professoras da Educação Infantil, acerca da utilidade da Literatura Infantil, 
seus usos e significações pedagógicas na educação da primeira infância. O estudo contou com a 
aplicação de um questionário estruturado composto de questões abertas e fechadas, que teve por 
sujeitos dez professoras da Educação Infantil, pertencentes à rede pública municipal de Paulo 
Frontin, interior do Estado do Paraná. Na composição estrutural do estudo primou-se por 
ordenar uma fundamentação teórica que conceituou literatura, literatura infantil, educação, 
educação infantil, formação humana e letrada, consta da pesquisa também um momento 
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analítico das concepções percucientes à temática das docentes sujeitos da pesquisa, as quais 
evidenciam a importância da Literatura Infantil na ação pedagógica da Educação Infantil, a qual 
é salutar para despertar o interesse na leitura, auxilia na construção do sujeito, no 
desenvolvimento da linguagem, proporciona a construção da aprendizagem escolar, promove a 
interação com os colegas e professoras como também possibilita o contato com mundo ficcional 
e real através do imaginário, desenvolvendo a curiosidade e sentimentos de forma real e 
significativa.  
Palavras-chave: Literatura Infantil; Educação Infantil; Prática Educativa; Concepções de 
Professoras. 

 

A poesia de H. Dobal para o leitor infantil 
 

Antonia Ellen Alves dos Santos 
Universidade Estadual do Piauí 

 
A finalidade do presente estudo é investigar na obra poética do escritor piauiense H. Dobal a 
existência de textos que possam passar pelo crivo do leitor infantil. Para a consecução desse 
objetivo, buscamos apreender, por meio do estudo da crítica literária aplicada à poesia infantil, 
os elementos temáticos e formais que possibilitam a caracterização desse gênero para o leitor 
em questão. Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica analítica 
procurando destacar as singularidades da poesia destinada às crianças. Para tanto, nos 
ancoramos nos estudos de Averbuck (1982), Pondé (1985), Bordini (1991), Sorrenti (2007), 
Aguiar e Ceccantini (2012), e de muitos outros acerca do referido tema. O corpus de 
investigação foi composto por uma seleção de poemas das seguintes obras dobalinas: A Serra 
das Confusões (1978) e Os Signos e as Siglas (1986). Ressaltamos que o supramencionado 
autor não escreveu textos diretamente para as crianças, todavia, atestamos em sua produção a 
possibilidade de reendereçar alguns de seus poemas para tais receptores. Nesse sentido, 
verificamos nos textos cotejados os elementos que viabilizam a percepção artística da 
linguagem, possibilitando o desenvolvimento de habilidades linguísticas, criatividade e 
expressão da subjetividade do leitor mirim. Com relação aos aspectos temáticos consideramos 
os que estão dentro do limite de compreensão desse público, tais como: natureza, animais, 
própria criança, família, brincadeiras e humor. A respeito do arcabouço formal, foi privilegiada 
a poesia na qual reina a evidência sonora, visto que o estrato fônico é um dos aspectos do texto 
poético que mais atrai a atenção das crianças, sejam elas ouvintes ou leitoras. Esperamos por 
meio desta análise não apenas contribuir para a ampliação do contato do público infantil com a 
poesia piauiense, mas também suscitar novas pesquisas nesse âmbito. 
Palavras-chave: Texto Poético; Recepção infantil; H. Dobal. 
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Confraria literária: uma experiência de formação de leitores 
 

Arlyse Silva Ditter  
Colégio de Aplicação/UFSC 

Rachel Pantalena Leal  
Prefeitura Municipal de Florianópolis – SC 

 
Há muito, descreve-se o poder da Arte como formadora e transformadora da Humanidade, por 
ser um locus de identificação e reflexão. Recentemente, a Sociologia tem clamado pelo mais uso 
enfático desse poder para a construção de uma sociedade que não seja absorvida pelos 
problemas contemporâneos, mas que saiba pensar-se apesar deles. O presente trabalho apresenta 
reflexões e possibilidades para a formação de leitores de Literatura na escola, resultantes da 
experiência de uma ação de extensão intitulada “Confraria Literária”. Nela participam, desde 
2013, alunos dos anos finais do ensino fundamental e médio, bem como a comunidade do CA 
da UFSC. Diante do conservadorismo da maioria das instituições escolares, que ora privilegia o 
conhecimento mensurável, ora usa de forma subserviente o texto literário, extraindo desse, 
sentidos unívocos, funcionais, a proposta desse projeto nasce do desejo de concretizar – aliado 
ao cotidiano da disciplina de Língua Portuguesa - o letramento literário com o objetivo de ser 
um locus vivendi da Literatura. Com encontros periódicos, em um turno extra-oficial, os 
integrantes do grupo debruçam-se sobre um autor ou uma obra, em atividades pré-estruturadas, 
ou não. Ás vezes sob a condução docente (nem sempre por um professor de Literatura), outras 
vezes sob a condução discente. No processo, busca-se construir um clima de informalidade para 
as atividades, o diálogo com outras linguagens e, principalmente, que leitores encontrem com 
outros para compartilhar suas experiências literárias, ampliar seus repertórios, refletir sobre 
vários temas. Avaliou-se que a proposta tem reforçado o caráter de prática social da Literatura, 
afastando dela, o tradicional papel sacralizado que recebe. Contribui, portanto, para a formação 
de leitores de Literatura e, quiçá de uma sociedade mais reflexiva, crítica e sensível. 
Palavra chave: Literatura; Confraria Literária, Formação de Leitores  

 

Leitura por prazer dentro da escola – isso pode? A força da literatura 
contemporânea na formação do leitor no ensino médio 

 

Bianca Buse  
UFPR 

O momento atual reivindica transformações no processo educativo para fazer frente à 
necessidade de formação do cidadão, este sujeito crítico, conhecedor de seus direitos e deveres, 
capaz de refletir sobre sua realidade, interagir com e no seu meio social e até intervir, quando 
necessário, respaldado por uma consciência política. Nesse sentido, a Educação, e em especial o 
ensino da língua materna, deve exteriorizar um caráter reflexivo que compactue com um cenário 
de ensino de linguagens múltiplas, desvelando a importância da interface com áreas diversas, 
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como Arte, Mídias e Tecnologias, buscando uma relação interdisciplinar que viabilize tamanha 
interação, em uma perspectiva sociodiscursiva. E para ratificar o papel da escola na construção 
desse cidadão, resgata-se a formação do leitor como um instrumento que pode alavancar as 
possibilidades de se aprender a pensar criticamente, já que a leitura é muito importante no 
processo de construção do ser humano como cidadão. A problemática da questão da leitura e 
formação do leitor é discutida aqui no âmbito do Ensino Médio. Absorvendo as discussões 
propostas pela Estética da Recepção para dentro da leitura literária na escola, proponho pensar 
na leitura de textos literários contemporâneos em primeiro plano, com o intuito de atrair este 
aluno para o mundo da leitura, estimulando a formação do leitor. Para reforçar a validade dessa 
proposta, exponho alguns projetos que foram realizados e sugestões de trabalhos envolvendo a 
questão da formação do leitor. Por fim, a partir da minha experiência como professora do 
Ensino Médio, apresento algumas possibilidades de trabalho com obras literárias 
contemporâneas, com o intuito de exemplificar essa proposta de introdução da Literatura a partir 
da leitura de obras contemporâneas, buscando estimular o gosto pela leitura, visando à formação 
do leitor.  
Palavras-chave: Leitura literária. Formação do leitor. Literatura contemporânea. Ensino Médio. 
 

Literatura infantil e contação de histórias na educação da primeira 
infância: concepções de professores 

 

Bruna Woczinski  
UNESPAR/UV 

Nájela Tavares Ujiie  
UNESPAR/UV 

 
A Literatura Infantil e a Contação de Histórias, tema deste estudo, são ações essenciais ao 
cotidiano escolar da primeira infância, visto que são salutares a formação integral da criança, 
que ainda não domina o código escrito e está em fase de desenvolvimento da linguagem. Nota-
se que nem todas as crianças têm interesse na leitura e sabendo da importância desta prática, 
percebe-se que ela precisa ser trabalhada de maneira prazerosa e significativa no ambiente 
escolar. Neste sentido, a pesquisa tem por objetivo investigar as práticas pedagógicas voltadas à 
leitura para o pleno desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos, uma vez que quando elas têm 
um contato frequente com histórias, compreendem melhor o mundo que as cerca, ampliam sua 
capacidade criativa e a imaginação. A pesquisa configura-se por um estudo de caso de cunho 
qualitativo. Obteve suporte teórico bibliográfico em Abramovich (1997), Lajolo (2001), 
Zilberman (2003) e Coelho (2010). A pesquisa realizou-se por meio de coleta de dados via 
questionário estruturado, distribuídos as professoras atuantes nos Centros de Educação Infantil 
da rede pública de União da Vitória- PR, relacionadas à temática mencionada. Conclui-se a 
partir dos dados coletados que o incentivo à leitura e o manuseio de livros com figuras, com ou 
sem textos, pode ser um grande passo para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, bem 
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como para a formação do futuro leitor. Da mesma forma, constatou-se que as professoras 
utilizam materiais bem diversificados. Algumas constroem com materiais recicláveis, outras 
utilizam o próprio brinquedo, ou fazem uso de fantasias e máscaras. Portanto, compreende-se 
que Literatura infantil está associada à imaginação, a criatividade, a fantasia, materializado via 
leitura das professoras-contadoras de história, numa ação pedagógica e artística capaz de fazer 
com que a criança tenha uma aprendizagem significativa.  

 Palavras-chave: Educação Infantil; Literatura Infantil; Contação de História.  
 

As narrativas de literatura infantil de escritoras do oeste de Santa 
Catarina 

 

 Carlete Maria Thomé 
URI – Frederico Westphalen/RS 

Silvia Helena Pinto Niederauer (URI) 
  

O presente trabalho intenta refletir sobre a Literatura Infantil Brasileira, sua origem, 
desenvolvimento e autonomia de produção. Para tal estudo, escolheu-se como mote a escrita de 
algumas escritoras do oeste do Estado de Santa Catarina, uma vez que suas produções permitem 
a observação de alguns pontos importantes à pesquisa: elementos que estruturam a narrativa e 
recursos estéticos usados. Tal objeto de estudo deve-se à bolsa de estudo recebida pela 
FUMDES – Programa do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação 
Superior, bem como vincula-se à dissertação de Mestrado – Letras: Literatura Comparada, ainda 
em curso, na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões –URI, Frederico 
Westphalen/RS. Entende-se que literatura infantil é um importante aparato instrumental 
facilitador para despertar nas crianças o prazer da leitura. É através dela que a criança 
compreende o mundo, adquire novos modos de significação, de lado a lado com seus 
sentimentos, emoções e percepções. Ressalta-se que a literatura infantil oportuniza situações nas 
quais as crianças podem interagir no seu processo de construção do conhecimento, 
possibilitando o seu desenvolvimento e aprendizagem. Acredita-se, ser um “bom livro” é aquele 
que leva em conta a qualidade estética da obra, a linguagem do texto, as imagens e seus recursos 
narrativos. O corpus deste estudo centrar-se-á nas seguintes narrativas: Adolfo: O cãozinho das 
praias, de Anair Weirich, A Formiguinha contadora de histórias, de Ladir F. Wigikoski e As 
coisas que Baltazar inventa, de Therê Osmari Bagatini. Para o desenvolvimento do estudo, 
serão referências teóricas centrais Nelly Novaes Coelho, Regina Zilberman, Marisa Lajolo, 
Peter Hunt e Teresa Colomer. 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Escritoras do Oeste de Santa Catarina; Recursos Estéticos. 
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Ensino de ciências e a literatura infantil: ação pedagógica interdisciplinar 
via a maior qualidade de vida 

 
Caroline Elizabel Blaszko 

Nájela Tavares Ujiie 
Siumara Aparecida de Lima 

UNESPAR/UV 
 

Este estudo enfatiza a importância do Ensino de Ciências e da Literatura Infantil desde os 
primeiros anos do processo de escolarização, possibilitando a ampliação de conhecimentos e 
contribuindo para o desenvolvimento integral da criança, para a mudança de posturas no que 
concerne conscientização sobre a alimentação adequada e saudável. Ressalta-se que as crianças 
desde a tenra idade devem formar hábitos alimentares saudáveis, os quais influenciarão numa 
melhor qualidade de vida. As reflexões propostas objetivam demonstrar que é possível 
desenvolver ações educativas lúdicas, diversificadas e interdisciplinares, com enfoque 
direcionado a uma vida mais saudável, envolvendo obras da literatura infantil como: A cesta de 
Dona Maricota; O grande nabo gigante; A galinha ruiva entre outros. Assim, optou-se pelo 
desenvolvimento de pesquisa qualitativa, exploratória e com análise documental, cuja base 
fundamental fia-se em delinear proposições articuladas entre ciência e obras da literatura 
infantil. O estudo conta, num primeiro momento, com reflexões em torno da importância da 
literatura infantil e do ensino de ciências, enfocando suas contribuições para a formação e o 
desenvolvimento da criança. Destaca-se também o papel do professor na mediação e 
estruturação dos conhecimentos de maneira interdisciplinar, tendo em vista as áreas em foco. 
Num segundo momento, o estudo delineia e esboça uma proposta pedagógica interdisciplinar, 
envolvendo as obras da literatura infantil supracitadas. Com os estudos e reflexões realizados 
houve esclarecimentos de algumas inquietações referentes às possibilidades de abordagem da 
literatura infantil no contexto escolar, bem como suas contribuições para o desenvolvimento da 
criança, da formação de hábitos alimentares os quais refletem diretamente no maior 
desempenho do organismo, do intelecto e na prevenção de futuras doenças as quais podem 
comprometer a saúde do ser humano.  

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Literatura Infantil; Interdisciplinaridade. 
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Memórias de Emília e a pluralidade de vozes raciais 
 

Celia Maria Escanfella  
Centro Universitário SENAC/SP 

 
Este artigo apresenta uma reflexão crítica sobre as questões raciais presentes na obra Memórias 
de Emília (1936) de Monteiro Lobato (1882-1948), apoiada na perspectiva da construção social 
das desigualdades e assimetrias raciais, nos estudos sobre o gênero biográfico e no conceito de 
dialogismo, conforme postulado por Batkhin. Para a análise do dialogismo, foram consideradas 
as vozes das personagens e dos narradores e sua relação com outros discursos do mesmo 
período histórico, tendo em vista que traduzem a diversidade de visão de mundo e de relações 
raciais de uma época histórica específica, acrescidas do estudo do próprio gênero literário em 
que esta narrativa se insere, a biografia, e como era utilizada na produção literária infantil. É a 
partir dessa pluralidade de vozes presente no texto que a tensão se inscreve, permitindo observar 
os discursos raciais de diversas matrizes que circulavam e que expressam as contradições 
históricas do período. Sua análise possibilita contribuir com o debate atual em torno da obra 
lobatiana, mais especificamente no que se refere às relações étnico-raciais, ao mesmo tempo em 
que confirma sua complexidade e suas imbricações com outras assimetrias de poder como idade 
e gênero. Nesta obra, Lobato rompe com a concepção de infância e com uma visão de educação 
e socialização infantil unidirecional e autoritária, como fizera em outras obras; ao mesmo 
tempo, sua obra apresenta uma visão assimétrica com relação aos conflitos raciais, sem 
minimizar ou mascarar as contradições que se expressam de forma violenta. É na pluralidade de 
vozes que a polêmica se instaura e a incômoda violência não é, nem pode, ser silenciada. 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Dialogismo; Relações Raciais; Monteiro Lobato; Memórias 
de Emília. 
 

Literatura, ideologia e cidadania: o pequeno leitor como foco do diálogo 
entre história e ficção em “A bicicleta que tinha bigodes”, de Ondjaki 

 
Celso Sisto Silva 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
 

A presente comunicação parte da obra “A bicicleta que tinha bigodes”, do escritor angolano 
Ondjaki, para demonstrar como a ideologia está presente no texto literário e como o autor 
investe numa pauta de procedimentos que formam um cidadão consciente do seu papel 
comunitário. O universo infantil, tramado pelo autor, revela as relações de amizade, as 
brincadeiras de rua, o modo de pensar, de agir, de solucionar as questões cotidianas com ênfase 
na vida comunitária, com seus ritos, oposições, gratidões, reconhecimentos e conquistas que 
afetam a todos. Os nomes dos personagens inscrevem a trama no tempo e na história: o 
gafanhoto Samora Machel, a lesma Senghor, os sapos Raúl e Fidel, etc. Os vínculos entre 
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História e Ficção são sublinhados nesta abordagem que de certo modo dialoga com a história 
recente da independência angolana, a guerra civil e seus efeitos na vida das crianças, desde a 
convivência com os camaradas russos e o marxismo, até a aceitação criativa da falta d’água, a 
intermitência da luz e o reflexo da telenovela brasileira no imaginário infantil. A presente 
comunicação ressalta ainda a função social da literatura infantojuvenil, seu importante papel 
como prática emancipadora da criança na percepção dos valores sociais vigentes, no 
desenvolvimento da leitura crítica e na percepção da diversidade. Esse artigo dialoga ainda com 
as ideias de Ana Maria Machado sobre a ideologia da leitura, de Alfredo Bosi sobre estratégias 
contraideológicas de combate ao pensamento hegemônico, de Jaques Le Goff sobre história e 
memória, de Paul Ricoeur sobre as proximidades entre a temporalidade da historiografia e o 
discurso literário, e de Carlo Ginzburg sobre micro-história. 

Palavras-chave: ideologia, literatura infantil, cidadania 
 

A hora e a vez da literatura infantil como parte significativa da formação 
do professor: experiências do PNAIC. 

 
Chirley Domingues 

UNISUL 
PPGE/UFSC 

 

A pesquisa aqui apresentada resulta do nosso trabalho como supervisora do PNAIC em SC. 
Durante o ano de 2013, acompanhamos todo o processo de formação dos professores 
alfabetizadores. Destaca-se nesta formação a ênfase dada à literatura infantil em todas as etapas 
do Pacto, sendo os professores vistos como mediadores entre a criança e a literatura. Eis aqui o 
ponto de interesse do estudo sobre o qual propomos nos debruçar. Ou seja, como capacitar 
professores alfabetizadores para serem mediadores entre as crianças e o livro literário quando 
essas ainda estão em fase de alfabetização? Para tentar responder a esse questionamento, 
desenvolvemos uma série de ações que nos permitiram contribuir, analisar e refletir sobre o 
envolvimento do professor ao longo das formações. Dentre essas destacamos a leitura do 
Acervo Complementar; exposição do material de apoio elaborado pelos professores e usado em 
sala com as crianças e socialização de práticas de leituras feitas nas escolas com os livros do 
Acervo Complementar. Necessário registrar que este foi um momento de grande relevância, 
uma vez que, ao socializar as experiências, os professores tiveram ali, juntamente com seus 
pares, a possibilidade de refletir sobre sua prática para, posteriormente, (re)planejar e alterar o 
que, no entendimento deles, tenha essa necessidade (SILVA, 2009) e realizando, assim, a 
efetiva construção do que Tardiff chama de Eu profissional, uma vez que é “esse tempo vivido, 
cheio de sentido e de experiências concretas, e não o tempo cronológico que permite a 
estruturação [...] e a memorização de experiências educativas marcantes” (TARDIFF, 2000, 
p.05) Ao final do primeiro ano de formação, evidenciamos o quanto o Pacto tem mobilizado os 
professores da educação básica. Nos relatos, nas socializações das experiências, nos 
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depoimentos, nas visitas às escolas e nas respostas ao nosso questionário, fica explícito que há 
um comprometimento de todos os envolvidos no projeto. 
Palavras-chave: Literatura Infantil; Formação de Leitores; PNAIC. 
 

Grupo Boca de leão: oficinas literárias formativas 
 

Me. Claudete da Mata 
(Biblioteca Pública de Santa Catarina) 

Me. Natália Schleder Rigo 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 
O objetivo do presente trabalho é apresentar e compartilhar as atividades realizadas pelo grupo 
Boca de Leão e as práticas formativas desenvolvidas por meio das oficinas literárias oferecidas 
para professores, mediadores de leitura, narradores e demais interessados. Trata-se de um 
projeto idealizado pela autora Claudete da Mata e apresentado à Fundação Catarinense de 
Cultura em 2012 sendo, por sua vez, doado à Biblioteca Pública de Santa Catarina. Desde então, 
o projeto vem sendo desenvolvido compreendendo inúmeras atividades no que tange a 
formação de escritores, leitores, mediadores de leitura, contadores de histórias e narradores 
orais. O presente trabalho a ser apresentado pelas autoras configura-se metodologicamente 
como relato de experiência onde o Grupo Boca de Leão e seu projeto de oficinas literárias são 
detalhadamente descritos: seus objetivos, atividades formativas realizadas, dinâmica de 
condução dos encontros, periodicidade e local das atividades, perfis dos membros participantes 
e, principalmente, os resultados positivos alcançados, ou seja, as inúmeras conquistas 
significativas que o projeto, desde sua criação, vem obtendo, a saber: publicações e produções 
literárias, aperfeiçoamento de potencialidades, amplitude dos olhares, espetáculos narrativos, 
oportunidades profissionais de trabalho e mostra de produções, criação de atividades paralelas 
(como o Núcleo de Estudos da Narrativa), etc. As descrições desses pontos são trazidas nesse 
trabalho em diálogo com as reflexões de importantes referências da área, como: Cléo Busatto, 
Jorge Visca, Rubem Alves entre outros. 
Palavras-chave: Grupo Boca de Leão; Oficinas Literárias; Atividades Formativas. 
 

Ler, interpretar, brincar... a literatura infantil e os diferentes efeitos de 
sentido apresentados pelas crianças 

 

Clésia da Silva Mendes Zapelini  
UNISUL 

Sandro Braga  
UFSC  

 
O presente trabalho se propõe a refletir como a literatura pode ser pensada no contexto da 
Educação Infantil, principalmente sobre os modos de a criança realizar essa leitura e seus gestos 
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de interpretação, em contextos de letramento, mesmo não estando ainda alfabetizada. A 
interpretação aqui é entendida como a entrada do infante no mundo simbólico, o que permite a 
produção de sentidos múltiplos em virtude da opacidade da imagem e da escrita. Assim, as 
imagens vão produzindo página a página, a abertura para o campo do simbólico, o que permite a 
criança dar a direção à narrativa. É o pequeno leitor que dita o curso da história e revela o 
caminho a ser percorrido. Os recortes das materialidades discursivas que serão apresentados 
foram coletados em uma turma da Educação Infantil de uma escola da rede particular da cidade 
de Tubarão – SC. A Análise do Discurso da linha francesa fundamenta esta pesquisa e fornece o 
suporte para a análise, constituindo, assim, o dispositivo teórico e analítico. Os resultados 
indicam que as crianças, em suas primeiras leituras, atribuem múltiplos efeitos de sentido para 
essas materialidades. À medida que elas vão projetando e interpretando as imagens em cada 
página de livro, instaura-se a condição da linguagem enquanto incompletude, uma vez que nem 
o sujeito e nem o sentido são completos. Essas interpretações apresentadas nas leituras pelas 
crianças que não estão alfabetizadas, ainda, funcionam sob o modo do entremeio, na relação da 
falta e do movimento. Ao produzir significação, ao interpretar, a criança liga os sentidos 
produzidos no momento a outros já-ditos.  

Palavras-chave: Literatura; Criança; Interpretação; Sentido. 
 

A construção do tempo ficcional pela criança: a experiência da leitura 
mediada com livros ilustrados 

 
Cristiene Galvão (FaE/UFMG) 

Celia Abicalil Belmiro (FaE/UFMG)  
 

A atuação docente sistemática e consistente cria um espaço/tempo potencial para o 
compartilhamento de significados que marca o caráter libertário e acolhedor da literatura e 
possibilita a apropriação do discurso narrativo pela criança pequena. Este texto pretende analisar 
e refletir sobre as atividades de leitura literária com quatorze crianças de quatro anos em uma 
Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte. A concepção bakhtiniana de linguagem como 
elemento fundante da constituição dos sujeitos e as contribuições de Petit sobre a experiência 
estética embasaram a escolha do livro de literatura infantil como o material privilegiado para o 
contato da criança, pela natureza híbrida da linguagem verbovisual própria desse gênero. As 
atividades de leitura literária aconteceram durante todo ano letivo e lhes foram reservados em 
torno de cinquenta minutos dentro da rotina diária da instituição. Foi selecionado um fragmento 
de aula e levantadas algumas situações da experiência literária das crianças com a construção da 
narrativa. Os resultados mostraram que a relação precoce e diária com o livro ilustrado favorece 
a transformação de significados literais em universos conotativos e metafóricos e possibilita à 
criança realizar inferências e antecipações. Também se verificou que o arcabouço de uma 
estrutura narrativa pré-existente é uma sólida base para a criança construir suas próprias 
narrativas preenchendo-a com suas ideias autorais. Por fim, através do relato foi possível 
destacar a importância do papel do mediador na construção de sentidos pelo grupo, na 
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negociação de significados e na apropriação do tempo ficcional pela criança. Tangenciado os 
resultados apontados está a defesa de uma perspectiva não utilitarista da leitura literária, o que 
colabora para o crescimento dos sujeitos, do ponto de vista do trato com a linguagem, bem 
como da ampliação de diferentes olhares para o mundo que os cerca. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Livro Ilustrado; Mediação; Narrativa ficcional. 

Discutindo a inclusão a partir da literatura infantil 
 

Cynthia Valente (UFSC) 
 

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a temática da inclusão na Literatura Infantil, tendo 
como ponto de partida o conto O Patinho Feio de Hans Christian Andersen; conto em que o 
personagem principal, reconstrói seu papel social a partir da identificação com um grupo de 
cisnes. Nosso trabalho pretende investigar a possibilidade de discussão da perspectiva inclusiva 
neste e em outros personagens de clássicos infantis. O Patinho Feio, que é rejeitado não só 
pelos patos, mas por outros núcleos sociais, traz, em sua trajetória, a possibilidade de se discutir 
a inclusão com as crianças e de, ao fazê-lo, promover uma verdadeira inclusão. Há também 
outros personagens clássicos, como Tistú, de O menino do dedo verde de Maurice Druon, que 
não consegue frequentar a escola como os outros garotos e que precisa aprender a driblar o 
isolamento social. Atualmente, na educação infantil, observa-se o aumento da disposição dos 
professores em favorecer um ambiente inclusivo, promovendo discussões teóricas a respeito do 
tema entre os pares. A partir de discussões teóricas sobre a inclusão e da releitura de alguns 
clássicos, nossa pesquisa apresenta uma reflexão que tenta demonstrar que literatos, professores 
e pais devem considerar a necessidade de reler e discutir com as crianças os contos clássicos, à 
luz de um contexto inclusivo. 
Palavras-chave: Inclusão, conto clássico, literatura infantil. 
 

Processo de criação das ilustrações do livro Um pirulito para Lobato - 
uma biografia para crianças, com foco na vida de Monteiro Lobato e sua 

obra infantil 
 

Dagmar Maria Gomes da Silva 
Centro Universitário Senac - São Paulo 

 
Este artigo trata do processo de criação das ilustrações do livro biográfico infantil intitulado um 
Pirulito para Lobato relacionado à vida do escritor Monteiro Lobato, particularmente, a sua 
obra literária destinada às crianças. Tem como foco os estudos necessários para a elaboração das 
ilustrações, ou seja, o conceito de livro ilustrado, a análise do projeto gráfico de livros ilustrados 
infantis, a pesquisa iconográfica e os recursos técnicos empregados na elaboração dessas 
ilustrações. O processo criativo está fundamentado no conceito de Linden de livro ilustrado, 
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pois, o objetivo do projeto é a produção de um livro cuja imagem tem um papel preponderante 
na construção da narrativa. Os estudos de Linden (2011) revelaram que antes da criação das 
ilustrações era necessário definir alguns aspectos do projeto gráfico do livro, tais como, 
formato, dimensões, número de páginas e diagramação. Para isso, analisou-se as obras de 
Bryant (2008) e Kalman (2012), dois livros infantis com temas biográficos, que apresentam 
elementos que estão em sintonia com o projeto gráfico do livro Um pirulito para Lobato. 
Também, mostrou-se imprescindível a realização de pesquisa iconográfica referente a obra de 
Lobato, com destaque para a literatura infantil, imagens históricas da cidade de São Paulo - 
mapas e fotografias entre os períodos 1882-1948 (nascimento e morte do escritor) - e outras 
imagens que pudessem contribuir para a formação de um repertório imagético para a criação das 
ilustrações como, por exemplo, texturas diversas, inclusive, com a digitalização de tecidos. A 
reflexão acerca do processo de ilustração do livro demonstra que nesse projeto texto e 
ilustrações formam um conjunto indissociável, no qual o significado da obra surge a partir da 
interação entre texto e imagem. 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Biografia; Monteiro Lobato; Ilustração; Processo Criativo. 
 

Um outro suporte para brincar de poesia: a ficha poética e o desejo de 
dizer 

 

Daiane Lopes (UNISC) 
Norberto Perkoski (UNISC) 

Ângela Fronckowiak (UNISC) 
 
A literatura infantil, importante recurso para a formação da criança, expressa, através dos textos, 
diferenciadas maneiras de se conceber a infância. A poesia, entre outros gêneros, assume uma 
posição lúdica no universo infantil. Ela é capaz de promover um jogo de linguagem e de 
estimular a relação entre sons, ritmos, imagens e sentidos, pois a criança tem a oportunidade de 
aguçar seu prazer estético. Nesse sentido, podemos mencionar o grande ato de recriar provocado 
pelo texto poético. Ao lê-lo, interagimos com o outro (o autor quando apenas lemos; o autor e o 
espectador quando recitamos) e buscamos significações a partir de nossas experiências pessoais. 
Brincamos com possibilidades, contrastamos o real e o imaginário e ampliamos nosso universo 
particular. O presente trabalho, primeiramente, apresentará algumas questões que abarcam as 
relações entre as três palavras chave do estudo: a infância, a escola e a poesia. Além disso, 
exporá alguns pressupostos sobre o ato de dizer poesias, diferenciando-o da prática de leitura 
oral. Por fim, ressaltará os conceitos de repercussão e ressonância, na visão do teórico Gaston 
Bachelard, e descreverá uma experiência diferenciada com a poesia em outro suporte: as fichas 
poéticas. A discussão, então, será pautada em uma visão de criança protagonista de suas ações, 
que interage em diferentes culturas. A escola, um de seus espaços de interação, é tida como um 
ambiente que pode valorizar a oralidade como fonte para a iniciação literária. A poesia, neste 
estudo, é estimada enquanto recurso para isso, pois possibilita o mergulhar em um mundo de 
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encantamentos. Nessa perspectiva, a inovação na apresentação do texto poético à criança, 
através das fichas poéticas, se consolida enquanto recurso de estímulo à leitura e ao contato 
lúdico com as palavras. 

Palavras-chave: Infância. Escola. Poesia. Fichas Poéticas. 
 

Representações étnico-raciais e literatura 
 

Daniela M. Segabinazi (UFPB) 
Angélica Linhares Saldanha (UFPB) 

 
Com o decorrer dos onze anos da promulgação da Lei nº 10.639/03, que estabeleceu a 
obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo 
educacional, nos deparamos com uma realidade preocupante de desconhecimento e indiferença 
por parte dos docentes e escolas no estado da Paraíba. Em muitos contextos educacionais, coube 
a literatura apresentar e inserir os ditames da referida lei, especialmente através da literatura 
infantil que conta com inúmeras obras de boa qualidade estético-literária. As narrativas infantis 
africanas e afro-brasileiras são importantes instrumentos de formação do sujeito-leitor na fase da 
infância, e contribuem para uma negação de estereótipos saturados construídos sobre a cultura 
africana e afrodescendente. Propomos neste trabalho - que surgiu de um projeto de iniciação 
científica (PIBIC), ainda na graduação e analisa obras que se adequem a lei e consagre a estética 
literária - apontar as inovações presentes nas obras O espelho dourado, de Heloisa Pires de 
Lima e Os Ibejis e o carnaval, de Janaina Theodoro, quanto aos personagens, ilustrações, 
enredo, e demais elementos literários, e também identificar como utilizá-las em sala para que 
contribua para a afirmação da diversidade, para a formação de leitores despertando o 
encantamento pela literatura na fase infantil. Para essa discussão buscamos apoio teórico em 
Coelho (2000; 2010) no que tange a constituição histórica da literatura infanto-juvenil 
brasileira; Filho (2004), Oliveira (2009) e Dalcastagnè (2008) sobre a representação do negro na 
literatura; Hall (2006), Barros (2009) e Munanga (2006), a respeito de construções sociais e 
identitárias. Os resultados parciais revelam que as leituras qualitativas dessas obras evidenciam 
diferentes caracterizações do personagem negro e distintas maneiras de abordagem das relações 
étnico-raciais desencadeadas na África e no Brasil. 
Palavras-chave: Literatura Juvenil Contemporânea; Personagens Negras; Relações Étnico-
Raciais. 
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Imagens de pensamento para a prática de mediação literária: o rizoma e a 
provocação de sentidos 

 
Daniela Bunn (CFNP) 

 
O objetivo deste artigo é apresentar e discutir uma proposta rizomática de mediação de leitura e 
analisar, com base nas recriações feitas pelos alunos, o potencial criativo desenvolvido por meio 
dessa mediação. A partir de alguns exemplos veremos como os resultados da proposta são 
positivos e como os alunos internalizam a intertextualidade como modo de composição. A 
imagem de pensamento em discussão é o rizoma, imagem proposta por Deleuze & Guattari (os 
teóricos optam pela palavra imagem ao invés da palavra metáfora, por julgar que esta 
enfraquece os conceitos). Ao assumir o rizoma como imagem de pensamento pretende-se 
discutir algumas provocações propostas em sala de aula. O que o aluno entende como tarefa ou 
trabalho escolar, o professor, embebido por essa filosofia, assume como uma provocação de 
sentidos. Uma provocação que, como um rizoma, não parte de um começo ou de um segmento 
compartimentalizado, parte do meio. É o meio do processo o ponto de foco, não o ponto de 
partida ou o ponto de chegada. Como provocar leituras que aguçam a curiosidade partindo do 
título, da imagem, do tema ou mesmo da propaganda literária? Como provocar a escrita criativa 
a partir dessa metodologia? Numa prática que opera por rizomas, por mapas, a cartografia de 
trabalho entende textos literários (e não-literários) como coextensivos, por isso podem transitar 
em diferentes platôs (literatura, artes plásticas, publicidade, música, cinema). Dessa forma, 
baseado nos resultados das atividades e das experiências literárias rizomáticas realizadas em 
turmas do Ensino Fundamental, este artigo relata algumas propostas de trabalho com a literatura 
infantojuvenil - tanto propostas de leitura como propostas de produção criativa, tendo como 
imagem de pensamento o rizoma. 
Palavras-chave: Literatura; Rizoma; Sentidos. 
 

Literatura infantil em ambiente digital: um estudo da narrativa interativa 
em book app infantil 

 
Deglaucy Jorge Teixeira (UFSC)  

 
Ana Cristina N. G. Müller (UFSC) 

Dulce Márcia Cruz (UFSC)  
 

A evolução das mídias digitais permitiu novas formas de contar histórias. Os livros infantis, 
antes impressos e ilustrados, agora apresentam histórias de forma audiovisual e interativa em 
formato digital. Os chamados book apps infantis, além de textos e ilustrações, agora trazem 
animações e elementos interativos baseados nas propriedades do ambiente digital como 
poderoso veículo de criação literária. No entanto, para traduzir o livro para o meio digital não 
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basta simplesmente digitalizar as páginas e agrupá-las em um ebook, é preciso utilizar as 
possibilidades hipermidiáticas propiciadas pelas mídias para alcançar toda sua potencialidade. 
Neste sentido, é preciso verificar se o livro infantil no formato digital (book apps) contempla as 
características discutidas na literatura quanto à forma de contar a história, sua estética e a autoria 
procedimental, considerando a hipermídia como narrativa, as características e os elementos que 
compõem os prazeres dos ambientes digitais: a agência, a imersão e a transformação. A partir 
desses referenciais, este artigo tem como objetivo investigar as possibilidades de contar histórias 
coerentes com as propriedades do ambiente digital, através da análise qualitativa de dois book 
apps infantis, com o tema Copa do Mundo no Brasil. A análise constituiu-se da descrição de 
quatro telas de cada book app dos elementos de hipermídia e das propriedades digitais. Depois, 
foi analisada a congruência destes elementos no argumento, ou seja, as possibilidades de ação 
interativa do personagem no contexto da história, tentando ver se a interatividade (som, 
imagens, animação) foi coerente com o texto ou se foi utilizada de forma aleatória. Os 
resultados mostraram que é fundamental criar um roteiro para estruturar os elementos de 
hipermídia e as propriedades do ambiente digital de acordo o argumento da história. Só assim 
será possível criar obras literárias íntegras em book app para envolver o público infantil de 
forma lúdica e significativa. 
Palavras-chave: Book App; Narrativa Digital; Hipermídia; Interatividade; Literatura Infantil. 

 
 

A literatura infantil e a representação dos diferentes: uma análise de Tom, 
de André Neves 

 

Deisi Luzia Zanatta 
Mestre pela Universidade de Passo Fundo 

Professora do Centro Educacional Canguru e Faculdade Jangada 
 

O livro é uma produção estética, por isso, a literatura infantil possibilita a representação dos 
sonhos, desejos, medos, frustrações, angústias, felicidades e tristezas na ordem psicológica e 
social. Cada obra é produzida em uma época diferente, na tentativa de representar a realidade de 
seu tempo. Na era contemporânea, novas temáticas são representadas na literatura infantil com a 
finalidade de possibilitar uma atual leitura da realidade e o caráter emancipatório do pequeno 
leitor (a), ao mesmo tempo dotá-lo de um olhar crítico, livre de preconceitos. Livros em que 
personagens portadoras de necessidades especiais ganham o papel de protagonistas é um destes 
novos temas. Neste sentido, o presente trabalho propõe uma análise da construção e função do 
personagem principal, no livro Tom, de André Neves, centrando-se na representação que o 
protagonista desempenha. Na obra, o irmão de Tom não entende por que razão, este parece não 
compreender o mundo a sua volta. Ao ser convidado por Tom a adentrar na maneira que o 
protagonista vê o mundo, o irmão de Tom compartilha da sensação, ou seja, enxerga com seus 
próprios olhos o lugar físico e psicológico que Tom habita. Para a realização deste trabalho 
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buscou-se subsídios teóricos em Zilberman (1989), Candido (1976), Forster (2005), Silva 
(1985) e Corso (2011). O estudo mostra que, na literatura infantil, a inserção de personagens 
portadores de alguma necessidade especial possibilita uma nova forma de leitura da realidade e 
também, se formos desprovidos de preconceitos, pode ocorrer uma relação de convivência 
pacífica, igualitária e emancipatória entre os contrários e diferentes. 
Palavras-chave: Representação; Personagem; Tom. 
 

Literatura juvenil: os novos caminhos e a formação do jovem leitor 
 

Diana Navas (PUC-SP)  
 

Se durante várias décadas, a literatura juvenil optou por poupar os adolescentes de temas como 
política, aborto, morte, sexo e outros de forma crítica, o caminho inverso é o encontrado na 
contemporaneidade. As mudanças presentes na literatura juvenil, entretanto, não se esgotam no 
plano temático. Desconstrução, fragmentação, desnudamento do processo ficcional são recursos 
trazidos para a composição das obras, estabelecendo desafios também estruturais ao jovem 
leitor. São esses desafios, temáticos e estruturais, delineados nas narrativas juvenis 
contemporâneas, que objetivamos aqui apresentar. Para a realização desse intento, 
apresentaremos, brevemente, quatro obras destinadas ao público jovem: A distância das coisas, 
de Flávio Carneiro; Retratos de Carolina, de Lygia Bojunga; A moça tecelã e A mão na massa, 
de Marina Colasanti. Por meio delas, almeja-se demonstrar os caminhos trilhados pela atual 
literatura juvenil, bem como evidenciar como as temáticas e estratégias estruturais nelas 
empregadas contribuem na formação de leitores críticos e criativos. Amparamo-nos, 
teoricamente, em Teresa Colomer, no que concerne à formação do leitor infantil e juvenil na 
contemporaneidade, bem como nas concepções de Linda Hutcheon, Frederic Jameson e 
Kristeva, que abordam questões como metaficção, paródia, pastiche e intertextualidade, 
elementos esses presentes na composição das obras juvenis. Por meio de obras que incorporam 
o estado de fluxo e insegurança do contexto histórico-cultural em que se insere, seja por meio da 
metaficção (torna o leitor um colaborador autoconsciente); seja por meio da fragmentação (força 
o leitor a exercer uma atividade mais intensa e reflexiva para obter um significado coerente); ou 
ainda por meio do pastiche e da paródia (fornecem o conhecimento de outros textos estéticos e 
culturais, possibilitando a habilidade de contrastar); e abordando temáticas de forma crítica, a 
literatura juvenil revela-se uma produção que exige do jovem leitor uma participação crítica e 
efetiva, o que, indubitavelmente, contribui em sua formação e atuação.  

Palavras-chave: Literatura Juvenil Contemporânea; Estratégias Temático-Estruturais; Formação 
do Leitor. 
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Infância em Mia Couto: um diálogo com o pensamento político de Walter 
Benjanim e Giorgio Agamben. 

 

Profa. Dra. Dilma Beatriz Rocha Juliano (UNISUL) 
 

Pretende-se, nesta comunicação, apresentar uma leitura de infância presente nos textos de Mia 
Couto. Buscando afirmar a infância como instância poética e não como cronologia, faz-se a 
aproximação teórica com o pensamento de Walter Benjamin e Giorgio Agamben, nas suas 
concepções de infância e arte. Do primeiro vem a noção de que é no estado infantil que o 
espírito está livre para criar e usar os objetos, liberando, aí, novas possibilidades de significados 
de mundo. E do segundo importa a concepção de que à infância é próprio profanar a linguagem, 
as atividades e as estruturas dos usos já consagrados, já institucionalizados pelo capital. É da 
infância que afirma poder-se esperar a transformação de toda e qualquer coisa, considerada 
“séria”, em brinquedo. Em Mia Couto a prosa se constitui numa evocação poética sem, contudo, 
desprender-se da densa atmosfera da vida colonizada, oprimida e, por vezes, invisível nos países 
na periferia do capital. Numa linguagem que remete àquilo que não pode ser dito diretamente, o 
autor impacta ao apresentar o insuportável contraste entre a criança, como potência de um 
mundo outro, e o adulto, em seu desalento do agora. Tempo e espaço, neste sentido, ficam 
suspensos e desfocados, permitindo vir à tona a noção de infância como profundidade de um 
“real” subjacente. Infância, aqui, é política do pensar e do fazer. Literatura e política, assim, 
prefiguram a noção de infância em seus textos. 
Palavras-chave: Literatura; Infância; Política. 
 

Construção de repertório na leitura de história em quadrinhos I 
 

Eliana Cristina Buffon 
Flávia Brochetto Ramos  

Universidade de Caxias do Sul – UCS 
 

Obras da literatura infantil do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE estão presentes 
em bibliotecas de escolas públicas brasileiras, mas são restritos os estudos sobre elas visando a 
contribuir para o letramento literário. No entanto, o processo de mediação literária desses 
títulos, em especial aqueles formados por histórias em quadrinhos, é restrito, uma vez que se 
pressupõe que a criança leia de modo autônomo tais narrativas, não havendo necessidade de 
instrumentalização. Contrariando essa postura, entende-se que a leitura de histórias em 
quadrinhos, de natureza literária, contemple vários desafios ao leitor e que, portanto, há que se 
buscar estratégias de mediação do gênero. Frente ao exposto, esta comunicação, como estudo 
ligado ao projeto “Desafios e acolhimentos da literatura infantil: a mediação de leitura literária”, 
investiga a construção da história Turma da Mônica: Romeu e Julieta, de Mauricio de Sousa 
(2009). Trata-se de obra selecionada para compor o acervo do PNBE - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, edição 2012. O caráter descritivo-analítico predomina no estudo, contemplando 
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aspectos visuais e verbais presentes no título indicado. Para compor a análise, serão tomados 
aspectos do âmbito da visualidade como tipo de quadros empregados na composição da 
narrativa; os cenários; a marcação temporal; e quanto aos personagens será priorizada a 
simbiose que ocorre entre comportamentos característicos de Mônica e Cebolinha e de Romeu e 
Julieta. Por fim, será dada especial atenção à vestimenta dos personagens. A análise 
fundamenta-se, entre outros, em Eisner (2001), Ramos e Panozzo (2012) e Costa (2012). O 
estudo aponta a intertextualidade como um traço marcante na composição do enredo, de modo 
que o leitor deve ser orientado acerca de peculiaridades dos personagens de Shakespeare para 
potencializar a leitura da obra. 
Palavras-chave: História em quadrinhos; Leitura Literária; PNBE. 
 

“Diariodeumbanana.com.br”: discursos sobre literatura no blog e 
facebook 

 

Elen Maisa Alves da Silva 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

 
No Brasil, a aquisição de obras pelas e para as escolas tem fomentado a intensa produção 
editorial para crianças e jovens, assim como a criação de diferentes técnicas para divulgar e 
vender determinados títulos e coleções. Neste cenário, muitos são os questionamentos sobre o 
pertencimento de algumas obras ao campo da literatura ou seu papel de mero entretenimento, 
assim como a sua aceitação e formas de leitura. Dentre tantas obras publicadas, destaco a série 
de livros de Jeff Kinney – Diário de um Banana – pelo impacto que assumiu no mercado 
editorial nos últimos anos. Especialmente no contexto educacional brasileiro, os reflexos do 
sucesso da linha editorial foram legitimados com a inclusão do primeiro livro da série no 
Programa Nacional Biblioteca da Escola do Ministério da Educação. Este trabalho tem o 
objetivo de pensar as obras de Kinney, problematizando o significado de “literatura” para a 
formação de jovens leitores contemporâneos. A investigação busca pensar a mediação e 
socialização da leitura de Best-sellers entre crianças e jovens para além das instâncias 
constituídas pela escola, analisando os discursos de consumo, mídia, leitura e literatura no 
blogue oficial e página do Facebook do Diário de um Banana. Sob a ótica dos Estudos 
Culturais, a reflexão será balizada nos pressupostos teóricos de Lejeune (2008), Machado 
(2014), Silveira (2011) e Jenkins (2009). As análises preliminares mostram que o blogue e a 
página do Facebook são espaços de interlocução com crianças e jovens com a intencionalidade 
de legitimar práticas de leitura que se associam à interação em redes sociais, fomentando a 
urgência de aquisição e apropriação de títulos que “ensinam” modos de ser e estar na 
contemporaneidade.  

Palavras-chave: Estudos Culturais; Literatura; Formação de Leitores Jovens; Diário de um 
Banana; Best-seller. 

 



 

58	  

O livro literário infantil como objeto estético na escola 
 

Eliette Aparecida Aleixo 
Maria Zélia Versiani Machado 

Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais/MG 
 

Pretende-se, neste trabalho, discutir a condição estética de livros contemporâneos de literatura 
infantil, dirigindo a atenção para o texto verbal e visual, com ênfase na ilustração. Esta 
abordagem se insere no campo da arte, abrangendo literatura e artes visuais. Também abarca a 
chamada “alfabetização visual”, no que tange à configuração de livros da literatura infantil. 
Foram adotados para a compreensão do livro literário para crianças, visto sob esta ótica, 
referenciais teóricos que discutem a literatura infantil no Brasil, e alguns autores que pesquisam 
a temática da ilustração. Para este estudo, a leitura de um livro literário infantil inclui a 
apreensão de vários aspectos formais dos livros de literatura como o design gráfico, o formato, 
as cores, a diagramação, além, claro, da sua estrutura narrativa, construída por textos escritos e 
ilustrações. Vale mencionar a necessidade de educadores buscarem alternativas diferenciadas, 
na condução do trabalho com os alunos, para a complexidade de linguagens que a leitura de 
livros de literatura apresenta. Parte-se do pressuposto de que é possível chegar a mediações 
adequadas para a apreensão e a fruição de um texto literário na escola. Tal perspectiva 
possibilita uma formação nos âmbitos cultural, social, e principalmente artístico, já que favorece 
uma experimentação estética, prevista para qualquer objeto artístico. Este tipo de 
experimentação, ao mobilizar sensibilidade e imaginação, resiste ao tempo, e ancora outras 
experiências futuras do leitor em formação. Se for pretendido que leitores de literatura infantil 
experimentem esteticamente o livro de literatura, na sua dimensão poética e estética, que 
elementos deveriam ser considerados nas obras? O que as tornaria relevantes como objeto 
artístico? O que propõem escritores e ilustradores com a criação de um objeto artístico 
denominado livro de literatura, voltado principalmente para o público infantil? 
Palavras-chave: Literatura Infantil; Texto Verbal e Texto Visual; Mediação. 
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O lugar da literatura infantil no primeiro ano do ensino fundamental e na 
educação infantil: vozes de professores e de crianças 

 
Elieuza Aparecida de Lima  

Universidade Estadual Paulista, Unesp – Marília/ SP  
Jeniffer de Arruda  

Universidade Estadual Paulista, Unesp – Marília/SP 
Pesquisa financiada pelas Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Graduação 

 
Este estudo retrata encaminhamentos de pesquisa e de ações de extensão realizados nos anos de 
2012 e 2013 com foco no papel da Literatura Infantil no desenvolvimento da inteligência e da 
personalidade infantil e no papel do(a) professor(a) nesse processo. Amparadas em proposições 
da Teoria Histórico-Cultural, firmamos a defesa de que a humanização da pessoa decorre de 
processos educativos. Nesse sentido, a escola torna-se espaço propício para apropriação de 
conhecimentos culturalmente elaborados pelos homens ao longo da história, dentre os quais as 
Artes, a Filosofia e as Ciências, por exemplo. Com essa defesa, as atividades de pesquisa e de 
extensão tiveram como objetivo central refletir sobre o valor das experiências de leitura e de 
contação de histórias da Literatura Infantil em escolas de Educação Infantil e dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, de modo a expressar o envolvimento das crianças e a intencionalidade 
docente. Os percursos metodológicos envolveram levantamento bibliográfico e pesquisa de 
campo a partir de propostas de contação de histórias e leitura de livros de Literatura para as 
crianças e aplicação de questionário aos professores das escolas parceiras. Dos trabalhos 
realizados, é possível destacar: a Literatura Infantil como pretexto para o ensino de aspectos da 
Língua Portuguesa, tais como a ortografia de palavras; tempos reduzidos para a proposição de 
situações focadas na leitura e na contação de histórias como momentos de fruição estética; 
oportunidades restritas de reflexão sobre práticas pedagógicas voltadas à Literatura Infantil 
como parte da formação continuada de professores. Essa constatação impulsionou-nos a 
estabelecer parcerias entre a Universidade e a escola pública de um município do interior 
paulista, com a perspectiva de ampliação das possibilidades de humanização para adultos e 
crianças. 
Palavras-chave: Literatura Infantil; Primeiro Ano do Ensino Fundamental e Educação Infantil; 
Desenvolvimento Cultural na Infância. 
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A palavra e a imagem na literatura infantil 
 

Eli Neuza Soares da Silva (UFAM) 
 

O livro ilustrado infantil pode ser caracterizado pelo detalhe, pelo conjunto de imagens e pelas 
leituras da ilustração que, além de suas interrelações com o texto, possui qualidades 
configuracionais e estruturais perfeitamente explicáveis e analisáveis. Ao longo de sua evolução 
histórica, conheceu grandes inovações, culminando com o formato atual, em que, 
gradativamente, foi conquistando um espaço determinante, construindo sua própria história. No 
contexto estrutural, podemos observar que as imagens se originam de outras. Nesse sentido, 
tanto os signos convencionais quanto os icônicos, coexistem na cultura humana, e deram origem 
a dois tipos paralelos de comunicação, o visual e o verbal. As imagens nos livros ilustrados são 
signos icônicos complexos, da mesma forma que as palavras são signos convencionais 
complexos, mas a relação entre os dois é a mesma. A imagem tem a função de descrever, 
representar a função da palavra, enquanto o signo convencional tem por função essencial narrar. 
Vale destacar que os signos convencionais são lineares, diferentes dos icônicos que não são 
lineares, e nem há instrução diretas sobre a leitura deles. A articulação entre as duas funções 
gera possibilidades ilimitadas entre palavra e imagem em um livro ilustrado infantil. Além 
disso, a ilustração pode ser observada por diversos ângulos, de diversas formas. No entanto, ela, 
por si só, não dará uma leitura absoluta do texto. O leitor, como agente ativo no contexto da 
leitura, será sempre influenciado por sua percepção, seu entendimento individualizado, 
carregado de subjetividade. O estudo busca traçar um panorama da história do livro e ilustração 
infantil. A sequência adotada para estas reflexões apresenta como prioridade a análise das 
principais influências que constituíram a linguagem da arte de ilustrar livros para crianças.  

Palavras-chave: Leitura; Livro; Ilustração.  
 

A leitura do livro de imagem na educação infantil: em defesa da interação 
 

Fabiana Lazzari Lorenzet (UCS) 

 
Compartilhar e analisar experiência realizada numa turma de crianças com quatro e cinco anos – 
Educação Infantil - na interação com o livro de imagem Quando os Tam-tans fazem tum-tum, de 
Ivan Zigg, selecionada para compor o acervo de Educação Infantil do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE 2014) é o objetivo desta comunicação. O livro foi tomado como 
ponto de partida para observar como as crianças dessa idade interagem com um produto cultural 
formado apenas pela linguagem visual. No primeiro momento, realizou-se estudo detalhado do 
livro e suas imagens, observando a estrutura do discurso narrativo veiculado na obra, tendo 
como pressupostos os estudos de Saraiva (2001). Em seguida, procurou-se observar as falas das 
crianças com seus pares na leitura. Por último, a análise dos dados foi realizada a partir 
Vygotsky (1998), (2000), (2007) no que diz respeito à interação e Bakhtin (1981) no que tange 
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a dimensão dialógica da linguagem; Zilberman (2003) e Ramos (2010) comparecem para 
discutir o texto como pertencente ao gênero literatura infantil; Oliveira (2008) e Panozzo (2001) 
como sustentação teórica sobre a visualidade. Constata-se que em atividade de leitura coletiva, 
em ambiente escolarizado, as crianças interagem principalmente com seus pares na 
concretização do livro literário.  
Palavras-chaves: Educação Infantil; Narrativa Visual; Interação; Linguagem.  
 

Ler é brincar: considerações sobre a interação dos bebês e crianças 
pequenas com objeto livro no contexto da educação infantil 

 
Fernanda Gonçalves (UFSC)  

 
Este texto é um recorte de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo aprofundar os 
estudos sobre as práticas pedagógicas com as crianças de 0 a 3 nos de idade, analisando os 
indicativos para a docência com bebês a partir da produção científica brasileira (2008 a 2011) 
no banco de teses e dissertações da CAPES. Inicialmente encontramos 52 trabalhos e dentre 
eles, somente uma pesquisa em nível de mestrado teve como preocupação investigar a interação 
dos bebês com os livros no contexto da creche. Esse número revela a pouca atenção que as 
pesquisas da área têm dedicado para a relação entre a literatura infantil e a educação infantil. 
Para formarmos crianças que gostem de ler e tenham uma relação prazerosa com a literatura, é 
necessário que propiciemos a elas experiências agradáveis de interação com o livro e com o ato 
de ouvir e contar histórias desde muito cedo. Nos primeiros anos de vida as crianças estão 
conhecendo e explorando o mundo, e é justamente em contato com objetos da cultura humana 
que as crianças descobrem o novo. Com os bebês o caminho principal para produção de 
sentidos de leitura é a relação corporal, pois eles manifestam seus sentimentos e sensações ao 
outro a partir de seus movimentos e gestos, a dimensão corporal é, portanto, central na ação com 
as crianças pequenas. Por este motivo, experiências interativas, sensíveis e lúdicas com o livro 
são relevantes na prática pedagógica no contexto da creche. Esse texto tem como objetivo 
discutir a relação dos bebês e crianças pequenas com o objeto livro – a partir do indicativo do 
número de trabalhos encontrados na produção científica brasileira -, pensando a sua relevância 
nas práticas pedagógicas com as crianças de zero a três anos e algumas especificidades.  
Palavras-Chave: Livro; Literatura Infantil; Prática Pedagógica; Bebês; Crianças Pequenas.  
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O homem que lia as pessoas: morte e memória na construção de 
identidades 

 
Fernanda Pires de Paula  

Silvana Augusta Barbosa Carrijo 
Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. 

 
Propomo-nos, no presente estudo, a analisar a representação literária da morte na narrativa 
juvenil O homem que lia as pessoas (2006) de João Anzanello Carrascoza. Perscrutando a 
temática da finitude humana na perspectiva de seu entrecruzamento com a questão da memória, 
analisaremos a constituição identitária do protagonista adolescente da narrativa. No texto, o 
adolescente, que perde o pai, narra toda a história a partir das memórias do amor paternal/filial 
entre eles travado e, no final, deixa o leitor saber que está escrevendo um livro dessas 
lembranças como forma de registro, evidenciando, desta feita, como a identidade se dá em seu 
estreito relacionamento com a alteridade. O contato profícuo com a arte em geral, e no caso 
específico da narrativa, com a arte literária, pode oferecer uma vasta possibilidade de 
pensamentear sobre a condição humana, a partir da contemplação de temas caros ao processo de 
constituição identitária do sujeito, quer se trate do protagonista da narrativa, quer se trate do 
leitor jovem, apto a se identificar com o protagonista juvenil. Partindo desta função 
humanizadora da literatura, tal como a concebe Antonio Candido em O direito à literatura 
(2004), é que algumas considerações sobre o lugar ocupado pela literatura juvenil neste tipo de 
problematização serão também levantadas. Com tal propósito, examinamos a obra selecionada 
partindo de algumas contribuições de investigações epistemológicas sobre morte, memória e 
identidade desenvolvidos por Elias – A solidão dos moribundos: seguido de “Envelhecer e 
morrer” (2001), Woodward - Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual 
(2014), Gagnebin - Lembrar escrever esquecer (2006) e Elias José - Memória, cultura e 
literatura: o prazer de ler e recriar o mundo (2012).  
Palavras-chave: Literatura Juvenil; Morte; Memória; Identidade 
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Levantamento da produção de literatura infantil: “a criança como sujeito 
de direitos”  

 
Gisele Gonçalves 

UFSC 
 

Este trabalho é um recorte da pesquisa em desenvolvimento em nível de Mestrado na linha 
Educação e Infância, do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Santa Catarina, intitulada “A criança como sujeitos de direitos: uma análise da produção 
acadêmica no Brasil (1987-2013)”. O Objetivo deste texto é apresentar o panorama final do 
levantamento sobre a temática dos direitos das crianças especificamente na literatura infantil. O 
caminho se deu no intuito de evidenciar a relevância científica e social da pesquisa em 
andamento, para isto, foi realizado um levantamento rigoroso da produção de literatura infantil 
sobre a temática dos direitos das crianças para uma complementação ao levantamento da 
produção acadêmica, uma vez que a metodologia adotada pauta-se na concepção de monografia 
de base, portanto, um estudo que organiza as informações disponíveis sobre determinado 
assunto, e, neste caso, “a criança como sujeito de direitos”. Assim, as reflexões e análises 
referentes às relações e interlocuções com a literatura infantil vieram no sentido de apresentar 
um “grande acervo” para professores e pesquisadores que desejem trabalhar com a temática, 
com a relevância de perceber quais autores a abordam como conteúdo para livros infantis. Deste 
modo, a primeira busca foi realizada no banco de dados da Biblioteca da UFSC e no acervo do 
Programa Nacional do Livro Didático, em seguida, nos sites de editoras e lojas comerciais, 
tendo como complementação a plataforma geral do Google. O descritor utilizado foi Direitos 
das Crianças/ Direito da Criança, totalizando 52 títulos encontrados. Os “locais de busca” já 
nos apresenta um dos possíveis resultados encontrados, a grande fragilidade para pesquisas na 
área em não haver um banco de dados específico sobre a literatura infantil brasileira.  
Palavras-chave: Criança; Sujeito de Direitos; Direito das Crianças. 
 

Chapeuzinho vermelho: leitura para todas as idades 
 

Gisele Maria Costa Souza (UFRRJ) 
Alícia Santana de Castro (UFRRJ) 

Fabrícia Vellasquez (UFRRJ) 
 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o conto de Chapeuzinho Vermelho da coleção Contos de 
Mamãe Gansa de Charles Perrault publicada no ano de 2012, e uma outra versão do conto na 
coleção Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos escrita pelos Irmãos Grimm publicada no 
mesmo ano. A pesquisa buscou identificar na linguagem utilizada pelos autores, marcas de 
subjetividade e maneiras de comunicar uma possível relação com a utilização dos contos 
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literários na prática de mediação em obras produzidas para infância. A pesquisa foi baseada em 
revisão bibliográfica com artigos de periódicos e livros de estudiosos sobre o tema, análise 
textual qualitativa com propósito de conhecer as múltiplas vozes percebidas nos intertextos de 
Chapeuzinho Vermelho. Partimos do pressuposto que a literatura infantil vem ganhando espaço 
nos últimos anos e se mostra uma grande aliada na prática docente. Neste sentido, é importante 
perceber as várias formas de linguagem, seus símbolos, significados e sua maneira de 
comunicar. Esse processo pode ser capaz de contribuir para compreensão de mundo em diversos 
contextos históricos. Ao ler ou ouvir uma história, a pessoa se deixa envolver pelas linhas 
imaginárias que entrelaçam passado, presente e futuro e viaja “sem mala” por terras antigas e 
culturas diferentes. Nas versões clássicas, a personagem assumia uma posição submissa e 
ingênua. Essa ideia vigorou por muito tempo, mas a sociedade experimentou transformações 
políticas, econômicas e sociais, sendo assim é fundamental a produção de textos que imprima 
maneiras diferenciadas de ler o mundo e significar a realidade. Assim, este trabalho poderá 
contribuir para incentivar profissionais da diferentes áreas a refletirem sobre o contexto 
histórico da sociedade e estimular o uso da literatura como instrumento capaz de despertar o 
interesse de discentes nos mais variados contextos de desenvolvimento humano.  

Palavras-chave: Literatura infantil; Chapeuzinho Vermelho; Prática docente. 
 

O encantamento pela literatura passa antes pelos professores: 
alfabetização literária 

 
Gislene Camargo 

Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC 
 

O processo de formação do professor exige formação teórica e prática, onde a teoria sustenta a 
prática, oferecendo suportes que fundamentam e sustentam o processo de construção do 
conhecimento. Trabalhar com a formação de professores requer do processo de ensino uma 
proximidade real da teoria e da prática, consiste em realinhar esses dois segmentos, 
ressignificando o saber fazer. Ensinar a literatura, seus autores, suas obras literárias não formam 
um professor leitor e narrador de histórias, é necessário vivenciar, criar, participar e se encantar 
com a literatura. Nesse sentido, a alfabetização literária faz-se tão necessária quanto aprender a 
ler e escrever. O objetivo desse trabalho é promover vivências literárias diversificadas, que além 
de oferecer a teoria, provoquem o gosto por contar e ouvir histórias. Um professor que não 
passou pelo encantamento de ouvir uma história, imaginando e recriando os cenários, o enredo e 
personagens, não saberá como encantar seus alunos e inseri-los no mundo literário. De acordo 
com Azevedo (2013), a compreensão desarticulada de teoria e prática é um dos problemas 
enfrentados na formação de professores, segundo ainda a autora, teorias desarticuladas da 
prática funcionam como receitas a serem aplicadas. A literatura extrapola as letras, palavras e 
frases, essas precisam ser vividas e recriadas por quem ouve ou lê. O encantamento nos olhos, 
nos gestos e na voz do professor por meio da literatura poderá descortinar novos leitores. 
Martins (2002) “...as histórias apresentam situações de vida com que as pessoas se identificam, 
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resgatam nosso autoconhecimento – através do ensinamento – descrevem outras experiências, 
outras maneiras de ser e agir, falam de outros lugares...e transportam o ouvinte (ou leitor) à 
dimensão do inconsciente.” Assim, o encantamento se dá pelo encanto. 

Palavras-chave: Formação. Professores. Literatura.  
 

Bosquejos, florilégios, histórias: adaptações para jovens leitores 
 

Gizelle Kaminski Corso 
IFSC 

 
As Histórias da Literatura, vistas e revistas no Brasil desde o século XIX, aliadas ao conceito de 
nacionalismo, no sentido de abarcar toda a produção literária da nação, e identidade literária, 
surgiram como uma espécie de resgate para que não se perdessem as produções literárias 
efetuadas até então. Assim, essas histórias são elaboradas de acordo com determinados olhares, 
que incluem seleção e exclusão de autores e obras. Isso pode se confirmar nas leituras e 
comparações entre uma História e outra, pois as escolhas são, inclusive, fundadas em relações 
interpessoais. Se nas Histórias da Literatura Brasileira para Adultos prevalecem autores 
“homens”, nas Histórias da Literatura Brasileira Infantojuvenil ocorre justamente o contrário, e 
a presença maior no quesito “autoria” é das “mulheres”. Mais do que um estudo de gênero, este 
trabalho objetiva apresentar uma História das adaptações para jovens leitores pelo viés 
historiográfico. Serão analisadas as Histórias produzidas por Nazira Salém, Leonardo Arroyo, 
Barbara Vasconcelos de Carvalho e Marisa Lajolo e Regina Zilberman. É importante, também, 
levar em conta quais são as condições de produção, de onde esses historiadores falam, e em que 
lugar essas Histórias são produzidas. Ainda, é preciso deixar claro que o fio condutor desta 
análise será historiar o assunto no sentido de aparecimento e enfoque dados às 
adaptações/adaptações-traduções literárias por brasileiros. Tendo por base a afirmação de 
Regina Zilberman e Marisa Lajolo, de que toda a História é uma interpretação (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 2009), essas possíveis histórias da literatura infantil brasileira são 
compreendidas como interpretações de momentos histórico-literários das produções efetuadas 
para os jovens leitores.  

Palavras-chave: Histórias; Literatura Infanto-Juvenil; Adaptações para jovens leitores.  
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O jogo de Amarílis: práticas teatrais na leitura e escuta do texto literário 
 

Heloise Baurich Vidor 
USP/UDESC 

 
Esta comunicação pretende tecer considerações sobre a associação do campo do teatro e da 
leitura, refletindo sobre o potencial das práticas teatrais como ferramenta pedagógica para 
promover a fruição da literatura entre crianças e jovens, contribuindo com o trabalho dos 
professores e mediadores de leitura, tanto no ensino formal, quanto no informal. Através da 
descrição e da análise de uma experiência que associou a literatura e o teatro para a leitura do 
texto Amarílis de Eva Furnari, realizada com pré-adolescentes, através de uma oficina extra 
curricular ministrada em uma escola da Rede Pública de Ensino da cidade de Joinville /SC, 
pretendemos discutir como o professor pode buscar formas de aproximação e apropriação da 
literatura que priorizem o aspecto sensível, além do analítico. Teixeira Coelho (2004) é um dos 
autores que defendem que há outras entradas para o texto que podem valorizar sua dimensão 
física, sonora, além da decodificação do conteúdo. Leonor Lencaster (2003) propõe o conceito 
de leitura com objetivo estético, que é aquela que valoriza os sentidos, as sensações, as imagens 
e sentimentos considerando-os como uma forma de apropriação, e que é operativo neste caso. A 
partir de práticas de leitura em performance, segundo a acepção de Paul Zumthor (2007) e da 
abordagem lúdica proveniente do teatro, procuramos traçar os caminhos que foram trilhados 
para mobilizar, instigar e sensibilizar os jovens leitores, levando em conta o impacto causado 
pelas primeiras impressões que emergem quando a leitura é realizada nestas configurações. Esta 
experiência nos deu indicativos para afirmar que a união da leitura com o teatro, explorando a 
dimensão sensível na abordagem do texto, pode ampliar as possibilidades de aproximação e 
apropriação da literatura, independente da idade dos leitores, e que ‘encontrar-se para ler’ pode 
ser um momento de união entre brincadeira e aprendizado.  
Palavras-chave: Mediação; Teatro; Leitura. 
 

Memória e releitura de contos infantis em ambiente virtual: relato de 
experiência 

 

Hiudéa Tempesta Rodrigues Boberg (UENP) 
Rafaela Stopa (UENP) 

 
Este trabalho pretende expor o desenvolvimento do projeto de pesquisa “Impressões de leitura 
literária em ambiente virtual: dois contos, duas memórias para contar”, efetuado com a 
participação de aluna de escola pública da educação básica, bolsista PIBIC Jr., que registrou 
suas primeiras impressões dos contos selecionados num Diário de Leitura. À luz de teorias 
tributárias da estética da recepção, foram aplicadas tarefas que consistiam, numa primeira etapa, 
no registro da recordação dos contos ouvidos ou lidos na infância, em seguida, nos registros das 
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leituras desses mesmos contos adaptados para o público infantil, depois, dos contos originais 
dos Irmãos Grimm. Numa segunda etapa, ocorreu o registro das impressões desses contos 
adaptados para HQs e para o público adolescente, com leituras realizadas em ambiente virtual. 
O propósito da pesquisa, além de verificar as primeiras impressões de leitura, como chave para 
que o docente perceba a recepção dos textos por seu aluno, é o de acompanhar o processo de 
amadurecimento do leitor, em atividades que estimulam seu envolvimento afetivo com a leitura 
literária. Para o desenvolvimento do referido projeto, contou-se ainda com a participação de 
duas alunas da graduação em Letras, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, bolsistas 
PIBIC, que por meio do projeto “Recepção do Texto Literário no Ensino Médio: Análise de 
Impressões de Leitura”, intermediaram as tarefas, coletaram os dados e os analisaram segundo 
os objetivos propostos, a metodologia escolhida e os teóricos adotados, que fundamentam a 
pesquisa. 
Palavras-chave: Memória de Leitura; Leitura Virtual; Diário de Leitura. 

 

Controle remoto – objeto ou livro contemporâneo? Uma experiência de 
leitura compartilhada 

 

Iara Tatiana Bonin 
(PPGEDU-ULBRA) 

Rosa Maria Hessel Silveira 
(PPGEDU-UFRGS) 

 
O trabalho, situado na intersecção entre os estudos sobre Literatura Infantil e os Estudos 
Culturais, vincula-se a projeto de pesquisa mais amplo e tem como objetivo investigar as formas 
como leitores do terceiro ano do ensino fundamental negociam significados, ao ler 
conjuntamente a obra Controle Remoto, de Tino Freitas e Mariana Massarani, pertencente ao 
acervo do PNBE-2010. Na análise, consideram-se atividades realizadas com crianças de duas 
escolas públicas: uma de Porto Alegre/RS, outra de Pelotas/RS. Considera-se que a leitura 
(individual ou conjunta) de uma obra deflagra processos de compreensão atravessados por 
representações evocadas do contexto cultural mais amplo. A obra selecionada para a atividade 
focaliza condições da vida contemporânea urbana e seus impactos no cotidiano familiar. Trata-
se da história de um bebê, trazido pela cegonha, que vem acompanhado de um controle remoto, 
com cujas teclas os pais podem controlar as atividades daquele, em benefício de seu bem estar e 
descanso. O conflito se estabelece quando os pais se acostumam à comodidade de ter um filho 
“sob controle”, enquanto este se comporta como máquina. No desfecho, em decorrência de uma 
“controlerremotite aguda” da criança, reestruturam-se as relações familiares e a narrativa é 
conduzida a um “final feliz”. A análise dos diálogos transcritos durante a leitura conjunta da 
obra, bem como de textos produzidos pelas crianças, mostrou articulações dos acontecimentos 
do enredo a aspectos da vivência cotidiana das crianças que tanto dizem respeito às vinculações 
da tecnologia com o futuro ou com o mundo da máquina em oposição ao humano, quanto se 
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relacionam com um ideal de relacionamento familiar, com ênfase a sentimentos de amor e 
eventos prazerosos. Entre outros aspectos, conclui-se pela importância de que se abra às 
crianças um espaço que provoque as negociações de significados suscitados pela leitura das 
obras com suas vivências culturais. 

Palavras-chave: Literatura Infantil; PNBE; Leitura Compartilhada; Controle Remoto; Estudos 
Culturais. 
 

A literatura infantil na sala de aula: usos e desusos 
 

Inês Astreia Almeida Marques  
SEED/PR; UNIANDRADE; Fac. São Braz 

A Literatura Infantil é um tema bastante discutido, mas se constitui, ainda, um objeto que 
desperta o interesse para a pesquisa, pois apesar da quantidade e variedade de obras existentes, 
seu uso (ou desuso) em sala de aula é bastante controverso. Para a realização deste trabalho, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, com 24 professoras que atuam na Educação Infantil, tanto de 
rede pública quanto particular. Foram entregues questionários com três perguntas abertas, a cada 
uma das professoras, que atuam em 24 escolas nos períodos da manhã e da tarde. O objetivo da 
realização da pesquisa foi identificar se o professor entende que a literatura infantil contribui 
para a formação das crianças na fase inicial de escolarização. Também se objetivou identificar 
de que maneira o professor utiliza as obras literárias em sala e também em que momentos da 
aula acontece essa utilização, incluindo questões sobre a disponibilidade e facilitação de acesso, 
pelos alunos, aos livros. Todos os professores participantes da pesquisa são formados no curso 
de formação de docentes em nível médio (16), ou estão cursando Pedagogia (8), o que faz supor 
que tiveram, durante o curso de formação, acesso a autores, técnicas de trabalho e, 
principalmente, a diferentes obras escritas para o público infantil. Para a fundamentação teórica 
da pesquisa, buscou-se apoio teórico de Zylberman (2005), Kramer e Leite (1998), Amarilha 
(2006) e Oliveira (2008). Parte-se do pressuposto que aprender a ler e tornar-se leitor são 
questões que não estão imbricadas, que ler não é uma prática que acontece de maneira natural, 
portanto conclui-se que a prática de leitura deve ser estimulada pelo professor, por meio de 
sugestões para escolhas que possibilitem, à criança, compreender o objetivo da leitura e, 
principalmente, aprender a gostar de ler.  

Palavras-chave: Literatura Infantil; Leitura; Leitura-prazer. 
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Iha Loron Ida: a formação de mediadores de leitura em Timor Leste 
 

Ingobert Vargas 
PPGE/UFSC 

 
Timor Leste está situado no sudeste asiático e independente desde 2002. Colônia portuguesa por 
quarto séculos (1512-1975) esteve sob a violenta ditadura da Indonésia por três décadas e desde 
1999, com a intervenção da ONU, tem recebido apoio da comunidade internacional, inclusive 
do Brasil, para constituir-se um país verdadeiramente livre. A Constituição da República 
Democrática de Timor Leste define o tétum como língua nacional e com a língua portuguesa 
compõe as línguas oficiais. Existem ainda mais de quinze línguas locais faladas no país, e a 
língua indonésia e a língua inglesa são reconhecidas e utilizadas como “línguas de trabalho”. 
Nesse contexto, político e linguístico, surge, em 2002, o Programa de Qualificação Docente e 
Ensino de Língua Portuguesa no Timor Leste, financiado pelo governo brasileiro, através da 
CAPES e sob a coordenação pedagógica da Universidade Federal de Santa Catarina, como um 
programa de cooperação estratégica com o objetivo de enviar missões compostas por 
educadores brasileiros para atuarem em projetos de formação de professores e no ensino da 
língua portuguesa. Durante 2013, a formação de mediadores de leitura foi realizada com 
professoras da educação infantil e com estudantes de nível superior (Curso de Formação de 
Professores da Educação Básica – Universidade Nacional de Timor Lorosa’e). Sob a 
perspectiva da pedagogia crítica da aprendizagem e fazendo uso da metodologia participativa, 
pautada na co-docência, o objetivo foi promover as reflexões e análises pertinentes à formação 
inicial e continuada de professores em interlocução com a literatura infantil produzidas em 
Timor Leste e no Brasil. Resultando numa ação que totalizou 282 horas/formação, 51 
professores atendidos e na coleta de contos populares, este relato de experiência problematiza a 
promoção do livro e da leitura, o acesso ao livro e da formação de educadores num país membro 
da CPLP onde a língua portuguesa se configura um grande desafio. 

Palavras-chave: Timor Leste; Formação de Educadores; Literatura Infantil; Mediadores de 
Leitura; Contos Populares. 

 

A representação da homoafetividade na literatura infantil e juvenil 
 

Itamar Onório dos Santos  

Angelo Caio Mendes Corrêa Junior 
Universidade de São Paulo 

 
Nosso objetivo central é investigar como a temática da homossexualidade vem se inscrevendo e 
se manifestando contemporaneamente na produção literária destinada a crianças e jovens. 
Destacando a homoafetividade parte desta temática. Pretendemos discutir, indagar e conceituar 
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a representação nesta literatura. No processo de construção da narrativa os fatores que 
determinam o valor estético de uma obra para criança ou jovem, envolvendo elementos que 
atuam na estrutura interna da trama, de maneira a construir uma estrutura peculiar. 
Procuraremos refletir sobre estas e outras questões fundamentados em nossa pesquisa teórica. 
Sabemos que o livro infantil e juvenil tem se modificado conforme o tempo, espaço e o meio 
social em que é produzido, contudo, os valores de conteúdo educativo permanecem em suas 
histórias. Consideraríamos uma das razões pela qual nosso polêmico tema, ainda desempenhe 
timidamente seu papel no livro para criança. Entendemos que por intermédio de uma arte bem 
orientada, com a estética voltada para o sentimento de vida como um bem supremo, é possível a 
construção de uma sociedade melhor e mais fraterna, despida de falsos valores que contribuem 
para segregar e hostilizar as minorias sociais.  

Palavras-chave: Homoafetividade; Gênero e Narrativa; Literatura Infantil e Juvenil. 
 

A literatura infantil contemporânea abordando questões como identidade 
 

Ivonete Segala (UNISUL) 
 

A literatura Infantil, tanto no Brasil como no mundo tem ampliado consideravelmente seu 
repertório, desde seu surgimento até os dias atuais, mostrando-se expansiva, flexível, dinâmica, 
fenômeno de criatividade, que, através da palavra, aborda assuntos referentes ao mundo, à 
espécie humana, à vida, tornando-se fonte de fruição não somente para crianças, mas para 
qualquer pessoa. Assim, este estudo discute como a literatura infantil vem abordando, nas 
produções contemporâneas, questões de identidade, por exemplo. Para fundamentar as 
discussões elegeu-se o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 
investigando se a literatura selecionada e distribuída pelo programa contribui para o 
desenvolvimento de um leitor literário mais crítico; se está afinada com a desconstrução de 
estereótipos e se está em consonância com os temas sociais e culturais debatidos pela via dos 
Estudos Culturais, colaborando assim na reorganização das percepções, quanto a um mundo 
plural. A escolha desse programa (PNBE) se deve por considerar que os livros passam por um 
processo minucioso quanto à seleção e indicação dos títulos até chegar ao leitor e também pelo 
programa ter como objetivo promover o acesso à cultura, incentivar a leitura de obras literárias 
que, em consonância com as demandas dos movimentos sociais, atendam aos princípios de uma 
educação mais democrática e multicultural. Dentre os livros pertencentes ao acervo do PNBE de 
2008 foram selecionadas duas obras de literatura infantil destinadas para o ensino fundamental, 
de autores nacionais, sendo estas: Maria mole, 2002, de André Neves e O rei maluco e a rainha 
mais ainda, 2006, de Fernanda Lopes de Almeida. 

Palavras-chave: Literatura infantil, estudos culturais, identidade. 
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Tia Nastácia e Betina: um olhar sobre a diferença étnico-racial no PNBE 
 

Jacqueline de Almeida  
Mestranda em Educação Universidade de Luterana do Brasil – ULBRA 

 
A literatura contemporânea infantojuvenil vem assumindo com intensidade o seu compromisso 
em tematizar as diferenças. A emergência dessa temática deve-se ao panorama globalizante 
social e cultural presenciado nas últimas décadas. Diante dessas perspectivas, o objetivo deste 
trabalho é analisar o modo pelo qual vem sendo tematizada e representada a diferença étnico-
racial negra, através de duas personagens: Tia Nastácia (representando a literatura do século XX 
e que retorna em 2009 gerando muita polêmica) e Betina (representando a literatura 
contemporânea). Durante muitos anos, a invisibilidade fora tomada como alternativa para deixar 
do lado de fora do texto literário a temática da negritude. Salvo em casos específicos em que o 
negro era escravo, subalterno ou marginalizado devido a sua própria condição de inferioridade. 
Logo, o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) também vem passando por 
importantes transformações para adequar as listas de livros ao contexto sociocultural dos 
educandos brasileiros. O referencial teórico que baseia o trabalho encontra aporte no campo dos 
Estudos Culturais em Educação, principalmente nos conceitos de identidade, diferença, 
representação, raça, etnia e cultura. Partindo do entendimento que as identidades são 
constituídas por meio da diferença e não fora dela, os resultados iniciais das análises apontam 
para dois lados distintos: por um lado um embate entre literatura e sociedade; por outro a 
celebração da diferença através das marcas físicas da identidade negra. De fato, é de extrema 
importância considerar o papel da leitura na formação de crianças e jovens. Assim, o PNBE 
vem cumprindo ainda de forma gradativa sua função de promover o debate acerca da temática 
da diferença e da diversidade cultural. Tia Nastácia e Betina são personagens de um 
determinado tempo. Esse encontro, proposto no presente trabalho, permite colocar em discussão 
a possibilidade de recontar histórias, deslocar fronteiras e recriar identidades. 

Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil; PNBE; Diferença; Identidade; Negritude.  
 

Letramento literário no ensino fundamental: desafios e possibilidades no 
processo de formação de pequenos leitores 

 
Jacy Alice Grande da Soledade 

Secretaria de Educação de Manaus 

Raiolanda Magalhães Pereira de Camargo  
Universidade Federal do Amazonas 

 
Este trabalho retrata a importância da iniciação da criança nas suas primeiras experiências de 
leitura de forma lúdica e prazerosa. A atividade foi planejada e executada pela Divisão Regional 
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de Educação II, órgão subordinado a Secretaria Municipal de Educação-SEMED, em Manaus – 
AM, em 2012, através do Projeto “O letramento em minha sala de aula” com o objetivo 
subsidiar a prática pedagógica dos professores, utilizando a literatura regional através das 
estratégias de leitura. O trabalho foi desenvolvido em 40 escolas, com encontros formativos 
com os professores, pedagogos, gestores, monitores do Programa “Mais Educação” e 
Professores do Programa de Aceleração da Aprendizagem. Nas formações continuadas, foram 
trabalhadas as obras de literatura infantil da região amazônica enfatizando a beleza da floresta, a 
figura do caboclo ribeirinho, sabores, fauna e flora de tão riquíssima localidade, onde os alunos 
liam e recontavam as obras semanalmente, com produção de saraus literários, dramatizações 
entre outros. No final do ano 2012, foi realizado como repertório de atitude crítico-reflexiva 
entre educadores um Relato de Experiências Pedagógicas, onde se pode contemplar que as 
crianças utilizaram a literatura infantil dos escritores regionais amazônicos, principalmente a 
escritora Ana Maria Peixoto. Suas obras destacam a figura do “caboco amazônida”, que interage 
com a floresta, com os bichos e as frutas regionais, bem como suas aventuras na figura da 
personagem Aninha, muito querida entre as crianças da região. Esse contato com as obras 
literárias da região norte no nas séries iniciais, possibilitou uma interação da criança com sua 
realidade e as emoções que a leitura, a contação de histórias provoca, enriquecendo seu domínio 
linguístico, e, criando novos textos. A proposta de encontros dialógicos foi de extrema 
importância para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita das crianças, além do acesso 
aos livros pelas crianças. 
Palavras-chave: Letramento; Literatura; Estratégias de Leitura. 
 

A literatura infantil e juvenil na formação do professor alfabetizador: ou 
PNAIC na berlinda?  

 

Jilvania Lima dos Santos Bazzo (UDESC) 
Maria Letícia Naime Muza (SME de Florianópolis) 

  
Neste trabalho, pretende-se contribuir para fomentar ainda mais as pesquisas sobre a formação 
literária do professor alfabetizador, mormente aquelas que envolvem a leitura deleite e os 
encaminhamentos metodológicos do acervo de literatura infantil e juvenil do Pacto de 
Alfabetização pela Idade Certa (PNAIC). Trata-se de uma pesquisa qualitativa que, ao realizar a 
análise documental – dos cadernos de formação, dos planejamentos e dos relatórios 
desenvolvidos de fevereiro de 2013 a junho de 2014, tomou como ponto de partida as narrativas 
orais de duas professoras que atuam neste Programa, uma formadora e outra orientadora de 
estudo dos alfabetizadores. Observou-se que há muitas sugestões de uso da literatura no ciclo de 
alfabetização no bojo das propostas de trabalho, cuja finalidade principal é ensinar para as 
crianças o funcionamento e o uso do sistema de escrita alfabético (SEA) e o sistema de 
numeração decimal (SND), articulados às demais áreas do conhecimento. Questionou-se sobre 
quais as consequências da literatura com fins utilitários. Buscou-se refletir acerca dos possíveis 
limites de um encaminhamento metodológico com o uso das obras literárias com finalidades 
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pedagógicas voltadas para o alcance de um determinado conteúdo, quer seja de natureza factual, 
conceitual, atitudinal ou procedimental. Finalmente, destacaram-se algumas formas de leitura 
dos textos literários que privilegiem o deleite, o encantamento, a brincadeira e o prazer de ler. 
Os resultados, portanto, apontam para os perigos e as possibilidades da formação do 
alfabetizador na concepção de literatura e ensino de literatura abordada pelo/no PNAIC. A 
expectativa é que a leitura deleite realizada em sala favoreça o desenvolvimento de visões de 
mundo, de ser humano, de sociedade, de infância, de criança, de linguagem e de escola capazes 
de ajudar na construção de outras histórias, outras realidades, tanto para as crianças e quanto 
para os professores.  

Palavras-chave: Literatura; Alfabetização; Formação docente. 
 

Metamorfoses e experimentação: leitura, literatura e cinema na sala de 
aula 

 

Joana Marques Ribeiro (USP) 
Rivanildo do Nascimento Almeida (PUC-SP) 

 
Este artigo tem como objetivo tecer reflexões sobre processos de mediação de leitura, tendo 
como foco a formação do jovem enquanto leitor literário e produtor de textos em diferentes 
linguagens, nos quais reverberam desdobramentos significativos das experiências em sala de 
aula com a arte literária e sua relação com outras artes, em especial o cinema. Para tanto, 
apresentaremos o trabalho realizado com a leitura das obras As aventuras de Alice no País das 
Maravilhas, de Lewis Carroll, e A Metamorfose, de Franz Kafka, com adolescentes do 9º ano do 
Ensino Fundamental nas aulas de Língua Portuguesa e de Cinema do Colégio São Domingos, 
nos anos de 2012 a 2014. Em princípio, tendo em vista a literatura como um fenômeno de 
cultura e uma forma especialmente elaborada de comunicação e simbolização do mundo, 
priorizou-se a seleção de obras efetivamente literárias e realizou-se a leitura integral de textos 
capazes de provocar o jovem leitor das mais diferentes maneiras. A partir da escolha dos livros, 
foram propostas aos alunos situações variadas de leitura individual ou compartilhada que lhes 
possibilitassem a reconstrução das relações evidentes, porém complexas das duas obras com a 
sociedade e das relações que estabelecem entre si e com outros textos, épocas e lugares, e com 
outros discursos; o desvendamento dos textos enquanto formas esteticamente elaboradas; e, 
ainda, a procura de uma possível interpretação que os concebesse como objetos simbólicos, 
capazes de tornar os leitores não apenas contemporâneos das narrativas lidas, de seu tempo 
histórico, mas de si mesmos. Destacaram-se, fundamentalmente, mediações que dessem 
possibilidades para que as subjetividades dos alunos diante da obra de arte aparecessem, mas 
também se colocassem à prova, como invenção e transformação.  

Palavras-chave: Mediação; Literatura; Cinema.  
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Se eu lhe der um livro de literatura juvenil 
 

João Carlos Biella 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

 
No princípio da cultura ocidental, a literatura foi concebida como um expressivo instrumento 
para o aprendizado linguístico e para a integração do aluno no universo cultural ao qual 
pertencia. No início do século XXI, as denominadas literaturas infantil e juvenil, pela força do 
mercado editorial e pelo trabalho docente no ensino fundamental, aproximam-se muito da 
prática educacional da tão distante Grécia Antiga. O objeto livro, nos poucos momentos em que 
é apresentado aos alunos, sob o imperativo do livro didático ou apostila, torna-se um meio 
instrumental para fins, exclusivamente, de natureza cognitiva e moral. O conhecimento dos 
gêneros textuais furta a sedução pelo prazer no processo de formação de leitores literários. 
Assim, segmenta-se em obras adequadas a faixas etárias, sem a preocupação com a expansão 
dos horizontes estéticos do sujeito leitor em formação. O presente trabalho objetiva, a partir da 
leitura da obra Odisseia de Homero (segundo João Vítor), do escritor e designer Gustavo 
Piqueira, refletir sobre a denominação de literatura juvenil e as implicações dessa categorização 
para o ensino de leitura literária para os alunos do ensino fundamental. Este trabalho faz parte 
de uma pesquisa de maior abrangência cujo título é “Os limites e expansões do letramento 
literário”. Nela, pela contingência de pertencer ao quadro de professores do Mestrado 
Profissional em Letras (Profletras), da Universidade Federal de Uberlândia (MG), estudo as 
potencialidades de um ensino de leitura literária voltado para questões de metodologia que 
valorize, sobretudo, a palavra literária e sua relação com os sujeitos leitores reais no espaço-
tempo do ensino fundamental, em suas comunidades interpretativas. 
Palavras-chave: Letramento Literário; Literatura Juvenil; Odisseia de Homero. 
 

Clube da Leitura em Florianópolis: propostas e práticas de leitura 
 

José Augusto da Silva Neto 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

 
Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento onde se pretende estudar as propostas, 
práticas de incentivo a leitura e visitas agendadas com escritores de literatura infanto-juvenil 
catarinense. Essas ações são articuladas por professores, bibliotecários, auxiliares de sala e 
alunos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis desde 2009 em seis escolas básicas 
municipais. Utilizou-se como aporte teórico o autor francês Roger Chartier, com intuito de 
analisar as propostas do Clube da Leitura com relação às praticas de leituras desenvolvidas 
como uma nova forma de intervenção educacional através da leitura nas turmas participantes do 
projeto. Este estudo pretende entender as crianças participantes do projeto estão inseridos nas 
ações, serão analisados três relatos contidos no blog oficial com intuito de observar o conceito 
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de apropriação aplicado na atividade proposta pelo Projeto Clube da Leitura e a relação com as 
propostas metodológicas do mesmo. A proposta principal do Clube da Leitura é criar novas 
maneiras de intervenção, principalmente na área da literatura infanto-juvenil catarinenses nas 
escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Neste sentido, percebe-se que a nova 
abordagem do projeto de incentivo à leitura envolve as crianças e demais pessoas do ambiente 
escolar, promovendo interação e socialização. Com base na análise dos relatos presentes no blog 
oficial do projeto, os resultados apontam que o Clube da Leitura cria diversos espaços de trocas 
de experiência de leituras entre as crianças; a biblioteca escolar é vista como um espaço 
multicultural de socialização entre os participantes; evidenciam através dos autores catarinenses, 
as promoções culturais locais e nacionais. 
Palavras-chave: Clube da Leitura; Literatura Infantojuvenil Catarinense; Práticas de Leitura. 
 

A temática do cabelo negro nas tramas da literatura infantil 
 

Josilene dos Santos Carvalho 
(PPGEDU-ULBRA/IFPA) 

Iara Tatiana Bonin 
(PPGEDU-ULBRA) 

 

O trabalho, situado na perspectiva teórica Estudos Culturais, vincula-se a uma pesquisa mais 
ampla na qual se investiga as representações mais recorrentes sobre o cabelo em obras de 
literatura infantil. Neste texto apresenta-se um recorte, no qual são discutidas algumas formas de 
representação do cabelo negro em 10 obras de literatura infantil contemporânea – O cabelo de 
Lelê, O cabelo de Cora, As tranças de Bintou, Betina, Os mil cabelos de Ritinha, O mundo no 
black power de Tayó, Cabelo ruim?, O espelho de Lelê, Cabelo de Mola e Chico Juba. São 
considerados, para a análise, os textos verbais e imagéticos, que operam conjuntamente na 
produção da narrativa e na constituição de significados sobre o cabelo. A análise mostrou uma 
variedade de objetos implicados no trato do cabelo - espelhos, pentes, secadores, laços, fitas, 
grampos, conchas, flores – e o envolvimento de diferentes personagens em práticas de 
embelezamento – mães, avós, cabeleireiros, amigas, por exemplo. Observou-se uma tendência 
de valorização do cabelo como marcador identitário e como ícone de beleza negra. Tal 
valorização ocorre através de duas estratégias diferentes: a primeira é a constituição de um 
conflito narrativo vinculado ao preconceito sofrido pelas personagens, e, neste caso, os 
desfechos conduzem a uma política de tolerância e respeito para com as diferenças; a segunda é 
a apresentação do cabelo como ícone de ancestralidade, como materialidade na qual se 
expressam histórias, memórias, práticas culturais vinculadas ao continente africano, sendo os 
desfechos conduzidos na direção do reconhecimento desta pertença. Entre outros aspectos, 
conclui-se que a literatura infantil coloca em circulação formas de pensar e de viver a pertença 
racial, e atua tanto na contestação de representações depreciativas do cabelo negro, quanto na 
valorização de certos atributos, tomados como marcadores da negritude. 
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Palavras-chave: Literatura Infantil; Cabelo; Estudos Culturais. 
 

Literatura surda e a produção de significados sobre a Língua Brasileira de 
Sinais 

 

Juliana de Oliveira Pokorski 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 
Este trabalho é recorte de minha dissertação, na qual, vinculada aos Estudos Culturais em 
Educação e aos Estudos Surdos, procurei responder à pergunta “Que representações sobre a 
diferença surda circulam nas produções literárias dos alunos do curso de graduação em Letras-
Libras?”. Para este estudo, no entanto, centro as análises sobre as representações sobre a Língua 
Brasileira de Sinais presentes em vídeos produzidos na disciplina de Literatura Surda da 
segunda edição do curso de Letras-Libras a distância. Tendo como conceito-ferramenta para as 
análises aqui postas, a representação (HALL, 1997), percebo a literatura surda como prolífera 
no sentido de constituir significados sobre a língua de sinais, e desta forma faz parte da 
produção de práticas que envolvem esta língua. Fica evidente, durante a análise dos materiais 
produzidos em grande parte por surdos, o papel dessas produções em demarcar espaço de 
resistência aos modos de narrar que posicionam a língua de sinais como um recurso, ou como 
inferior as línguas orais, denunciando práticas excludentes, dando ênfase ao papel da 
comunidade e da língua de sinais para a constituição do sujeito surdo. Ainda, observa-se uma 
exaltação da Libras para além do valor comunicativo, com potencialidades ímpares em relação 
às línguas orais, como um meio de produção e registro cultural, assim como principal fonte para 
uma mudança de olhar sobre os sujeitos surdos. 

Palavras-chave: Literatura Surda; Letras-Libras; Língua Brasileira de Sinais. 
 

Da literatura oral à hipermídia: um relato de experiência sobre mediação 
de leitura e transcriação estética. 

 
Juliana Pádua Silva Medeiros 

Universidade de São Paulo (USP) / Colégio São Domingos (CSD) 
 

O presente artigo é um relato de experiência que tem por objetivo discorrer sobre mediação de 
leitura e transcriação estética a partir de atividades realizadas nas aulas de Língua Portuguesa do 
1º ano do Ensino Médio no Colégio São Domingos em 2013. A proposta que urdi recepção e 
produção é lançada com base na obra Quem conta um conto aumenta um ponto, da coleção 
Quem sabe faz, cujo projeto editorial/pedagógico/acadêmico traz alguns desdobramentos do 
causo A peda de oro, recolhido em áudio por Reinaldo Martiniano Marques e Vera Lúcia 
Felício Pereira na década de 1980. O material supracitado acaba sendo um grande disparador 
para reflexões acerca das singularidades de uma narrativa oral popular, bem como das múltiplas 
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possibilidades de transpor esse arranjo textual para outras variantes linguísticas, outros focos 
narrativos, outros gêneros, outros tons, outros suportes, outros contextos... Cabe pontuar que, 
primeiramente, os alunos ouviram uma das faixas do CD que acompanha o livreto - o contador 
Joaquim Soares Ramos, de Minas Novas (MG), como uma espécie de artesão da memória do 
Vale do Jequitinhonha, apresenta, em um português rural (dialeto caipira), a história de três 
irmãos que morreram em razão da cobiça – e só depois receberam a transcrição da história. 
Nesse processo de (re)leituras, outras narrativas foram desdobrando-se, evidenciando uma 
pluralidade de modos, semioses, olhares, experiências... Em linhas gerais, os produtos dessa 
vivência na sala de aula permitem vislumbrar não apenas (inter)subjetividades, mas outros 
desafios no campo da leitura, visto que, a cada nova configuração, os sentidos vão se 
encapsulando e esculpindo redes ainda mais complexas de significação. 
Palavras-chave: Leitura; Mediação; Transcriação. 

O preconceito e as diferenças na literatura infantil 
 

Jully Fortunato Buendgens (UFSC) 
 

O presente trabalho tem como objetivo investigar como o preconceito e as diferenças são 
tratados na literatura infantil destinada às salas de aula dos anos iniciais do ensino fundamental 
pelo Programa Nacional Livro Didático – PNLD de 2013. Tal investigação tem como aporte 
teórico os estudos da Psicologia Histórico-Cultural, especialmente as produções de Lev S. 
Vygotsky, que enfoca o papel da cultura no desenvolvimento humano. Também toma como 
referência os estudos de Agnes Heller para entender o preconceito como uma produção humana 
que se estabelece nas relações sociais tendo como base os meios de produção da vida. Para 
alcançar os objetivos desta pesquisa, foram analisados 14 (quatorze) obras, que abordam em 
suas histórias as diferenças e/ou o preconceito, selecionadas a partir do resumo disponibilizado 
pelo PNLD do ano de 2013. Nossos achados revelam que os personagens ilustrados nas 
histórias carregam o estereótipo de herói que, diante das adversidades das diferenças, encontram 
forças para superar as situações e os conflitos que porventura enfrentam. As origens das 
diferenças identificadas são em sua maioria por causas individuais ou naturais. Poucas obras 
problematizam as diferenças pelas condições sociais. Percebemos que as obras de literatura 
infantil que tematizam questões que envolvem o preconceito e as diferenças podem, em sua 
realização literária, contribuir para que o leitor crie outros sentidos às situações que envolvem o 
preconceito, tomando como referência as próprias experiências. É necessário discutir as 
diferenças humanas tendo como ponto de partida sua dimensão histórica, considerando que elas 
são objetivadas nos processos desiguais da produção da existência humana. Enquanto as 
discussões não forem pautadas nesses termos, ou seja, enquanto se falar das diferenças de forma 
superficial, explicadas pelas dessemelhanças (diferenças) individuais, servirão apenas para 
reforçar a passividade, a obediência e a submissão que atende e reforça as necessidades de uma 
ordem social injusta e desigual. 
Palavras-chave: Preconceito; Diferenças; Literatura Infantil. 
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El mapa del tesoro como metáfora de la ficción narrativa 
 

Magíster Laura Estefanía  
Universidad Nacional de Rosario 

 

En su carácter de proyección desde y hacia el texto que esquematiza y anuncia y desde y hacia 
el lector al que invita a jugar, a buscar y a buscarse funciona de la misma manera que la ficción 
literaria. El mapa literario pone en escena el juego de la ficcionalización: se lo cita como 
instrumento verificador pero se desacredita en el mismo gesto esa función al formar parte de un 
texto de ficción. El mapa se convierte en instrumento de verosimilitud: invita a que se le crea y 
a que se crea el texto que anuncia, no a que se lo verifique, como lo hacía el mapa de la 
modernidad con su pretensión de exhaustividad y exactitud. Vemos en el mapa de la isla del 
tesoro, en tanto configuración autocontenida (G. Gadamer) ofrecida al conjunto de sus lectores 
potenciales, una metáfora de la ficción narrativa, que una vez que ha soltado amarras de su autor 
y su contexto (P. Ricoeur), -gesto dramatizado en el nivel semántico de los textos de piratas- se 
ofrece como configuración claramente apropiable, como totalidad significante en una nueva 
situación. Como contraparte de esa autonomía, tanto el mapa como el relato de ficción crean un 
mundo posible, su referencia, que le permite al lector ensayar un nuevo modo de ser y habitar el 
mundo. El mapa del tesoro, finalmente, exhibe un territorio y la ubicación del tesoro con una 
equis, pero no el trayecto hasta él ni las aventuras que el texto relata. Es el lector el que imagina 
ese recorrido sobre el mapa que, igual que la ficción narrativa, está abierto a múltiples lecturas. 
Por eso el tesoro está indicado con la equis de la incógnita: cada lector crea/descubre, al igual 
que a las metáforas (Teoría de la Interpretación), su propio tesoro con cada lectura.  

Palavras-chave: Metáfora (crear/descubrir); Instrumento de Verosimilitud; Mundos Posibles; 
Múltiples Lecturas. 

 

A tradução do conto infantojuvenil The purple jar sob a ótica funcionalista 
 

Lilian Agg Garcia 

Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Esta comunicação tem como objetivo abordar os conceitos teóricos funcionalistas, acerca da 
tipologia textual de Reiss (1977, 1989), da teoria do escopo de Reiss e Vermeer (1984) e de um 
dos aspectos elementares da abordagem funcionalista de Nord (1997), o encargo tradutório que 
recebe maior destaque nesse trabalho, através de uma amostragem de uso no projeto de tradução 
do conto infantojuvenil The Purple Jar (1856), da autora angloirlandesa Maria Edgeworth, 
vertido do inglês para o português brasileiro pela autora desse trabalho. O texto The Purple Jar 
tem as características de um conto, apesar da breve extensão e de um vocabulário simples, o 
leitor é capaz de compreender a mensagem pretendida, ou seja, exibir a figura materna do 
século XIX como responsável por educar os filhos, estabelecendo limites e conscientizando a 
criança sobre os riscos do consumismo e permitindo que a criança seja responsável pela escolha 



 

79	  

tomada. Com relação ao encargo tradutório, a referida ferramenta norteadora pode auxiliar tanto 
tradutores quanto leitores e estudantes no processo de conhecimento e de análise do texto por se 
tratar de uma série de informações que o cliente deveria fornecer ao tradutor para realizar a 
tradução. Dentre essas informações básicas estão: quem é o receptor do texto, quando, onde, por 
que e com qual função textual – receptor, tempo, lugar, propósito da comunicação e a função 
textual. Os resultados alcançados, a partir do formulário do encargo tradutório, indicaram que o 
uso da abordagem funcionalista auxilia os tradutores a produzirem traduções em um processo 
tradutório sistêmico-funcional, cuja preocupação primordial centra-se no público alvo ou no 
leitor final. Além disso, o uso do método de análise funcionalista pode ser útil para que o leitor 
e/ou estudante tenha conhecimento a priori do texto a ser analisado a posteriori. 
Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil Traduzida; Método Funcionalista; Encargo Tradutório.  
 

A literatura infantojuvenil no circuito literário escolar: uma análise da 
seleção de textos em projetos de docência desenvolvidos na formação 

inicial de professores 
 

Lolita Campani Beretta (UFRGS) 
Luciene Juliano Simões (UFRGS) 

 
A produção voltada ao público infantojuvenil é hoje parte significativa da esfera literária. Além 
de apresentar novos olhares para obras e gêneros do cânone literário e de guardar relação 
intensa com outros produtos culturais, o que contribui para uma constante reconfiguração da 
esfera, tal repertório também é marcado por seu forte vínculo com a instituição escolar e, 
consequentemente, com suas censuras e seus roteiros pedagógicos. Considerando, portanto, a 
importância e a heterogeneidade da literatura infantojuvenil e, sobretudo, seu inegável valor 
para o letramento literário de crianças e jovens, o objetivo deste trabalho é conhecer de que 
modo esse repertório se faz presente na formação de professores de língua e literatura na 
universidade. Para tanto, realizamos uma análise da presença das literaturas infantil e juvenil em 
projetos de docência desenvolvidos por alunos do curso de Licenciatura em Letras em uma 
instituição de ensino superior da Região Sul do Brasil. O corpus desta pesquisa é constituído de 
38 projetos, elaborados como requisito parcial em duas disciplinas distintas da graduação. A 
análise está centrada na seleção de textos, aqui considerada como parte fundamental da 
elaboração de projetos de letramento literário na escola e como reveladora daquilo que pode ser 
chamado de circuito literário escolar, ou seja, do conjunto de textos que têm espaço na escola e 
que formam, de certo modo, um repertório comum de crianças e jovens. Os resultados 
apresentam um retrato da presença de obras da literatura infantojuvenil no conjunto de projetos, 
sendo considerados 1) o espaço que as obras infantojuvenis ocupam em meio ao conjunto de 
seleções textuais; 2) os títulos, autores e gêneros que se fazem presentes nessas seleções e seu 
lugar simbólico no panorama de produções literárias infantojuvenis; e 3) outros gêneros, 
literários ou não, escritos ou não, que são colocados em contato com tais obras. 

Palavras-chave: Letramento Literário; Formação Inicial de Professores; Literatura 
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Infantojuvenil. 

 

Livros de autoria indígena para crianças e adolescentes: um retrato da 
produção de autores amazonenses 

 

Lucila Simões (SEMED/Manaus) 
 

Na pesquisa de mestrado que procedeu o levantamento de autores e obras da recente produção 
de livros infantis e juvenis no Amazonas emergente nas últimas 3 décadas, revelou-se bastante 
significativa a produção de livros de autoria indígena. Os autores indígenas amazonenses 
(Yaguarê Yamã, Roni Guará, Elias Yaguakãg, Tiago Hakiy) estão vinculados ao recente 
movimento de publicação de livros de autoria indígena para crianças e adolescentes que ocorre 
no Brasil desde a década de 1990. O objetivo dessa literatura é o de apresentar as experiências, a 
sabedoria e a memória dos povos indígenas brasileiros e sua importância reside na possibilidade 
de expressão das diferentes culturas indígenas por autores nativos. A discussão sobre esta 
produção ainda carece de estudos e pesquisas. Uma questão importante diz respeito à 
classificação de algumas obras como literatura. Para os não-índios podem ser mitos e lendas, 
portanto literatura, mas para os índios, algumas são histórias sagradas e milenares. Ninfa 
Parreiras identifica algumas linhas de criação na literatura de autoria indígena. Há os livros de 
caráter informativo que trazem curiosidades e informações sobre os povos indígenas, expondo a 
variedade e especificidades das diferentes culturas. Há os relatos memorialistas que mesclam as 
experiências pessoais misturadas com as histórias do repertório oral. Há os recontos de mitos e 
fábulas do universo indígena e, ainda, as criações livres em prosa. Entre os livros de autores 
indígenas amazonenses prevalecem os recontos de lendas e mitos e os livros de informação 
sobre os povos indígenas amazônicos, embora haja livros das quatro tendências. O presente 
trabalho tem por objetivo, a partir da leitura das obras de autoria indígena, identificar o projeto 
de resistência cultural e artística que essa recente produção revela e sua importância na 
formação de leitores identificados com a variedade cultural indígena brasileira. 
Palavras-chave: Literatura Infantil; Literatura Amazonense; Autoria Indígena. 

 

Letramento multimodal no gênero capa de livro infantil na formação de 
professores 

 

Luzinete Carpin Niedzieluk 
Faculdade Municipal de Palhoça/SC 

 
Esta pesquisa objetiva reconhecer e analisar as complexas relações entre enunciados verbais e 
visuais – enunciados multimodais, presentes no gênero capa de livro infantil e averiguar como 
este gênero contribui para a promoção do letramento crítico-visual e, consequentemente, para o 
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desenvolvimento dos letramentos múltiplos e/ou multiletramentos na formação de professores. 
Para isto, faz-se necessário entender a capa do livro infantil como parte integrante da história 
infantil que compõe o enunciado como tal. Assim, utilizaremos a Teoria dos Gêneros 
Discursivos postulada por Bakhtin (1999) referente à linguagem e a Teoria Semiótica Social, 
especificamente, a multimodalidade, conforme proposta por Kress e van Leuween (1996), para 
os enunciados não-verbais, priorizando análise de processos de representação narrativa 
envolvendo participantes, processos e circunstâncias das ações, e também estudos sobre 
multiletramentos propostos por pesquisadoras brasileiras como Heberle (2012), Rojo (2009) e 
Dionísio (2006). A metodologia da pesquisa é qualitativa, dialógica e descritiva. Os resultados 
nos mostraram que as relações entre enunciados verbais e visuais, consequentemente 
enunciados multimodais, contribuem para a construção de sentidos e promoção do letramento 
crítico-visual, bem como para a ascensão da leitura de textos multimodais, relevantes nos 
multiletramentos. Também apontaram o enriquecimento que estes modos semióticos 
proporcionam à reflexão sobre a linguagem. 

Palavras-chave: Letramento Multimodal; Capa de Livro Infantil; Enunciados Multimodais; 
Gramática Visual. 
 

A Literatura afro-brasileira e a formação de professores(as) do Ensino 
Médio 

 

Maria Aparecida Rita Moreira 
Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina 

 
O debate sobre a literatura afro-brasileira vem se fortalecendo nos últimos anos, e, na mesma 
proporção seu corpus vem crescendo e se estabelecendo. Percebe-se, no entanto, que o ensino 
da literatura no ensino médio encontra dificuldades para incluir essa literatura. Este estudo 
apresenta uma proposta de inserção da literatura afro-brasileira no espaço de sala de aula que 
visa demonstrar que a educação literária pode dialogar com a Educação para as Relações 
Étnico-Raciais (ERER), uma vez que esta se estrutura a partir de problemáticas relacionadas à 
identidade dos sujeitos negros e sobre o debate de sua presença/invisibilidade na construção da 
sociedade brasileira. A invisibilidade desses sujeitos pode ser percebida no cânone literário. 
Portanto, se pretende, através da análise dos contos Boneca, de Cuti; A descida de Júlio Emílio 
Braz; Uma furtiva lágrima, de Nei Lopes e Olhos d’água e Zaíta esqueceu de guardar os 
brinquedos, de Conceiçao Evaristo, que trazem um novo ponto de vista sobre as personagens 
negras, apresentar uma proposta de educação literária diferenciada, pelo viés da Educação para 
as Relações Étnico-Raciais, para que os professores e professoras da rede pública de Santa 
Catarina, e quiçá de outros estados, possam ser multiplicadores de uma nova pedagogia literária, 
estética e política, comprometida com a luta antirracista no Brasil. Os dados foram levantados a 
partir de dois corpus – um, constituído pela análise dos cinco contos, em uma perspectiva da 
literatura afro-brasileira; e outro extraído de uma formação a distância oferecida a professores e 
professoras de ensino médio da rede pública estadual de Santa Catarina.  
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Palavras-chave: Literatura Afro-Brasileira; Ensino da Literatura; Educação para as Relações 
Étnico-Raciais. 
 

Literatura de televisão: uma reflexão sobre narrativas televisuais para 
crianças no Brasil contemporâneo 

 

Maria Isabel Rodrigues Orofino 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Consumo – PPGCOM / ESPM SP 

 
Esta comunicação tem por objetivo oferecer uma reflexão sobre o lugar que a televisão ocupa 
no consumo cultural realizado pelo público infantil no Brasil contemporâneo. A partir da 
análise de dois produtos audiovisuais que estão disponíveis na TV brasileira no momento de 
julho 2014: a telenovela Meu pedacinho de chão (Rede Globo) e o telejornal Cidade Alerta 
(Rede Record). A comunicação tem como argumento central o fato de que a televisão continua a 
desempenhar um papel importante na construção do imaginário das crianças brasileiras se 
caracterizando ainda hoje (após 60 anos de existência no Brasil) como a forma cultural mais 
acessada, consumida e lida por crianças em diferentes contextos. O que acarreta um amplo 
consumo cultural por parte das crianças de narrativas que não foram endereçadas para elas. 

O trabalho toma como objeto da reflexão dois títulos que disputam audiência nos canais abertos 
da televisão brasileira contemporânea no mesmo horário das 18h30, momento em que o índice 
de audiência infantil é bastante elevado. Por um lado vai problematizar a programação cultural 
para as crianças (não estabelecendo distinção rígida entre literatura em linguagem verbal ou 
audiovisual) e a qualidade da TV para as crianças. Os aportes teórico-metodológicos situam-se 
no campo teoria crítica da cultura a partir dos estudos culturais e das teorias latino-americana 
das mediações. E no campo da educação a partir da educomunicação e da pedagogia crítica.  

O trabalho vai oferecer resultados de estudos de recepção realizados com crianças em que as 
mesmas tiveram a oportunidade de produzir tanto experiências em teledramaturgia quanto em 
telejornalismo. As produções audiovisuais realizadas pelas crianças revelam uma proposta 
metodológica potente para pesquisas que se interessam em compreender o ponto de vista das 
crianças, seus repertórios, visões de mundo e os modos como as mesmas leem o audiovisual de 
TV.  
Palavras-Chave: Crianças; consumo cultural; televisão 
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Era uma vez... a literatura infantil que encontrou suportes digitais 
 

Maria Laura Pozzobon Spengler 
UFSC 

 
A literatura produzida para crianças e jovens, desde seu surgimento, acompanhou as mudanças 
do homem e da sociedade, a literatura infantil esteve estreitamente ligada às concepções das 
sociedades nas quais se insere. Contemporaneamente, os conceitos que a permeiam aparecem 
conectados aos avanços tecnológicos que aparecem a todo momento no mundo contemporâneo 
ao qual ela se insere. Na transposição de um código para o outro, os textos verbais e imagéticos 
ganham novos contextos, transformam-se em textos plurissignificativos, no jogo entre a 
imagem, o som, as letras e o movimento. O texto ganha novas nuances e, para além, possibilita 
novas significações. Nesse cenário, novos perfis de leitores se configuram. Assim, a 
cibercultura, no encontro com literatura para crianças e jovens, tem se mostrado propícia a um 
novo fazer literário, estimulando o surgimento de um novo perfil de leitor. O leitor, antes 
contemplativo, agora se desloca em movimento, assim como seu suporte. Novas maneiras de 
olhar e leitura do texto também configuram novas formas cognitivas de compreensão e 
interpretação. A intenção aqui é apresentar exemplares de livros literários infantis e juvenis que 
contemplam diferentes suportes, físicos e digitais, como possibilidade de ampliação de leituras. 
A literatura infantil cria um conjunto de linguagens e abre frestas por onde o leitor pode espiar 
imagens dentro de imagens, imagens dentro das palavras e labirintos construídos que permitem 
o passear pela imaginação. O encontro do leitor com meios digitais modificam o suporte de 
leitura e assim, possibilita aos leitores se modificarem de acordo com as transformações de 
mundo. A literatura infantil e juvenil passa a ser (re)configurada através de um novo olhar, a 
partir de um reconhecimento da ampliação de recursos, de suportes de leitura e também da 
multiplicidade de leitores. 
Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil; Suportes Digitais; Leitura 
 

O que leem as professoras da educação infantil 
 

Maria Lúcia Monteiro Guimarães 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

 

O presente Projeto tem o intuito de investigar as leituras desenvolvidas pelas educadoras da 
Educação Infantil do município de São João del-Rei/MG e como essas poderão auxiliá-las a 
relacionar-se de forma crítica, autônoma e criativa com sua profissão, numa prática de formação 
continuada. Como metodologia é realizado um trabalho etnográfico, centrado nas observações 
nos espaços físicos e sociais de docentes que atuam na Educação Infantil, é realizado um 
contato mais estreito com a literatura sobre metodologia da pesquisa, com estratégias de 
observação a partir de entrevistas semiestruturada. Como resultados deparamo-nos com 
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sucessos e dificuldades nas trajetórias escolares dessas educadoras onde as condições 
econômicas e sociais foram obstáculos ultrapassáveis. As diferenças entre as memórias de suas 
trajetórias escolares, mais especificamente no que se referem às práticas de leitura, da utilização 
da biblioteca escolar e da forma como o trabalho com a leitura infantil era desenvolvido 
apareceram de forma clara nos relatos. A maioria alega pouco tempo para leituras, devido ao 
excesso de trabalho. Observamos a influência dos textos acadêmicos, divulgados no curso de 
Pedagogia, nas questões de letramento e alfabetização. As revistas pedagógicas trazidas nas 
falas denotam apenas situações de leituras de rápida consulta não exercendo a função de servir 
de elementos para transposição didática. Um dado relevante denunciado por todas foi à ausência 
de cursos de formação continuada. Algumas práticas de leitura obtidas através da memória nos 
remetem a um modelo de formação restritivo, que muitas vezes impedem a ampliação de 
conhecimentos, no sentido de transformá-los em história, em prática, em experiência. Vemos na 
importância deste Projeto o sentido da leitura para uma melhor formação e desenvolvimento do 
trabalho educativo, numa busca constante pela atualização e ressignificação de práticas de 
leitura nos espaços de formação continuada. 
Palavras-chave: Práticas de leitura; Formação de professores; Educação Infantil. 

Menina bonita do laço de fita, a lei 10.639 e as políticas públicas de 
educação infantil 

 
Maria Lúcia Monteiro Guimarães  

Universidade Federal de São João del-Rei 
Junio Adão Ribeiro Leite  

Universidade Federal de São João del-Rei 
 
 

Este trabalho relata uma das ações do projeto Políticas Públicas de Atendimento a crianças de 0 
a 5 anos que tem por objetivo o desenvolvimento de propostas voltadas para a consolidação de 
políticas públicas voltadas para a educação infantil. Tal ação consiste na releitura do livro 
Menina Bonita do Laço de Fita tendo por base a aplicação da lei 10.639 e a preocupação dos 
educadores com as relações étnicos raciais apresentando diversos olhares a partir de práticas de 
leituras que visam atuar com a problematização e a conscientização acerca de questões raciais, 
buscando maior implicação no processo de reestruturação positiva da identidade coletiva, bem 
como o resgate da história da cultura afrodescendente e sua importância para a formação da 
cultura brasileira. Como metodologia, são desenvolvidas atividades que privilegiam o lúdico, 
bem como o espaço do brincar e da literatura infantil, por meio da realização de jogos 
pedagógicos, leitura de livros, contação de histórias, teatro de fantoches e da utilização de uma 
grande variedade de brinquedos, além de ações de formação de professores, buscando sempre 
levantar os valores e as influências africanas na nossa cultura a fim de promover a recuperação 
da autoestima e a valorização da identidade de seu público formado por alunos da Escola 
Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras, localizada no município de São João del-Rei/MG. 
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Como resultado, pode-se perceber enorme contato com a Legislação vigente. A UFSJ cumpre 
assim, seu papel social desenvolvendo ações que refletem sobre uma nova prática pedagógica 
em que todos sejam incluídos e tenham garantido o direito de aprender sem serem obrigados a 
negar a si mesmos e aos grupos a que pertencem e adotar costumes, ideias e comportamentos 
que lhe são adversos. 
Palavras-chave: Práticas de Leitura; Formação de Professores; Educação Infantil. 
 

Leituras possíveis na educação infantil: andando entre livros e pequenos 
leitores  

 
Marta Campos de Quadros  

UNESP- Presidente Prudente 
Renata Junqueira de Souza  

UNESP-Presidente Prudente  
 

Andar entre livros e pequenos leitores nas salas de aula da Educação infantil tem provocado 
questionamentos: Crianças pequenas leem? O que e onde leem? Como desenvolvem 
competências para compreender, interpretar obras literárias? Tais questões e a constatação de 
crescente complexificação do mercado editorial brasileiro para este público tem nos levado a 
pensar relações possíveis entre crianças pequenas e a literatura. Editores e ilustradores/escritores 
têm ampliado e diversificado a oferta de gêneros e suportes literários, oferecendo uma maior 
variedade de obras a pais, professores e familiares que são, potencialmente, os ‘compradores’ de 
livros infantis. Programas governamentais como o Programa Nacional Biblioteca na Escola têm 
procurado avaliar, selecionar e distribuir um variado conjunto de obras para compor os acervos 
de bibliotecas escolares. Nesta comunicação buscamos mostrar, a partir de trabalho com 
crianças de 3 e 4 anos de uma escola de educação infantil pública em Presidente Prudente (SP), 
possíveis leituras de livros de gêneros diversos que compõem os acervos do PNBE Literatura 
2012 e 2014. Adotamos uma perspectiva de que a literatura (para crianças) é formadora e 
formativa e que sua presença na educação infantil pode estar ligada ao prazer e desfrute da obra 
literária como aproximação (mediada ou não pelo adulto) ao território da leitura criativa e 
recreativa. Para este trabalho nos valemos dos estudos de autores que vem tensionando as 
conexões entre literatura e crianças pequenas. Preliminarmente, inferimos que a reduzida 
presença de texto verbal e a quase exclusiva presença de imagens permite à criança articular 
elementos propostos pelos criadores dessas obras e suas vidas cotidianas traçando diferentes 
leituras e narrativas.  

Palavras-chave: Educação Infantil; Literatura e Leitura; Pequenos Leitores. 
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Caixa de encantos e vida: ensinando e aprendendo com a literatura 
infantil e seus autores  

 
Marta Chaves 

Vania Barbosa Flauzino Machado 
 

Neste texto, tecemos reflexões relativas à formação de professores realizada no Estado do 
Paraná. Desenvolvemos esta argumentação com o respaldo da Teoria Histórico-Cultural, 
referencial que fundamenta as orientações que realizamos com os profissionais das instituições 
escolares, em uma perspectiva de educação humanizadora, de maneira a oportunizar a estes e às 
crianças a apropriação das máximas elaborações humanas. Nosso objetivo é apresentar o 
recurso didático denominado Caixa de Encantos e Vida aos professores. Inicialmente, refletimos 
sobre como a Literatura Infantil tem sido trabalhada nas instituições escolares, principalmente 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e empreendemos uma breve 
análise das especificidades da Literatura e Literatura Infantil. Na sequência, detalhamos o 
processo de elaboração do recuso didático Caixa de Encantos e Vida e finalizamos com 
apontamentos sobre as possibilidades de intervenção pedagógica com esse recurso. Com base 
em nossa pesquisa, constatamos que se for propiciado às crianças pequenas o contato amplo e 
cheio de encantos com a Literatura Infantil e com as expressões da Arte, sua aprendizagem 
poderá ser ampliada, de modo a capacitá-las com experiências que contribuam para outras 
aprendizagens.  
Palavras-chaves: Literatura Infantil; Recurso Didático; Formação de Professores. 
 

Contação de histórias: possibilidades de ensino e aprendizagem com a 
literatura infantil  

 

Marta Chaves (UEM) 
Vania Barbosa Flauzino Machado (UEM) 

 
Neste texto, discutimos a relevância do trabalho de contação de histórias no ensino formal como 
um recurso didático que contribui para o processo de ensino e promove a aprendizagem. 
Refletimos sobre a Literatura Infantil enquanto manifestação da Arte e suas possibilidades 
considerando-a como conteúdo, estratégia e recurso nos espaços educativos formais. 
Inicialmente, discorremos sobre os elementos relacionados aos aspectos históricos da Literatura 
Infantil e destacamos os nomes de expoentes nacionais. Seguimos com uma argumentação que 
versa sobre as contribuições da Literatura para crianças nos espaços educativos formais e, na 
sequência, desenvolvemos reflexões abrangendo nossas vivências junto ao Grupo de Pesquisa e 
Estudos em Educação Infantil – GEEI – no que se refere à contação de histórias. Finalizamos 
com apontamentos sobre a necessidade de valorização dos trabalhos sistematizados com textos 
literários para crianças, com especial defesa do ato de contar histórias com entusiasmo e alegria. 
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Organizamos esta argumentação com o amparo da Teoria Histórico-Cultural, cujos principais 
elaboradores são L. S. Vigotski (1896-1934), A. R. Luria (1902-1977) e A. N. Leontiev (1903-
1979). Nossos estudos e reflexões fortalecem o entendimento de que as instituições educativas 
formais têm a função de sistematizar o ensino do conhecimento em suas máximas elaborações 
bem como favorecer o desenvolvimento intelectual dos escolares. Dessa forma, a contação de 
histórias, como atividade escolar, poderia receber especial atenção nos cursos de formação 
continuada de professores e demais profissionais da área escolar, considerando suas 
contribuições para o desenvolvimento das crianças. 

Palavras-Chave: Literatura Infantil, Contação de Histórias, Formação de Professores. 
 

Bebeteca da Faculdade de Educação da UFMG: espaço de formação de 
pequenos leitores e de mediadores 

 
Mônica Correia Baptista (FaE/UFMG) 

 Charlene Pereira Santos Lima (FaE/UFMG) 

 Marcus Vinicius Rodrigues Martins (FaE/UFMG) 
  
 

Este trabalho aborda a constituição de um espaço multimodal denominado Bebeteca para 
promoção da leitura literária e informativa para crianças de zero a seis anos. Instalada na Sala de 
Leitura da biblioteca da Faculdade de Educação da UFMG, portanto em um centro de formação 
de professores, a Bebeteca possui dois objetivos principais. O primeiro é possibilitar o acesso de 
crianças pequenas a diversos livros infantis de qualidade, fomentando a experiência artística, 
emocional e cognitiva. O segundo é tornar-se um espaço potencializador da formação de futuros 
docentes ou profissionais da Educação para aturarem como mediadores de leitura junto à 
primeira infância. Os projetos desenvolvidos no âmbito da Bebeteca, sejam eles de pesquisa, 
ensino ou extensão, possuem como principais interlocutores e destinatários, além das crianças e 
de seus familiares, os profissionais que atuam em instituições educativas voltadas para crianças 
menores de seis anos. A construção de um espaço de leitura para a primeira infância considera a 
literatura, como arte, a leitura e a escrita como linguagens, e a biblioteca, como um ambiente 
singular para a infância. O acesso a livros de qualidade através de uma mediação qualificada é 
um aspecto primordial, não somente visando a formação de um leitor crítico, mas também a 
ampliação de suas experiências infantis e, consequentemente, de sua formação humana. Por 
meio da leitura, a criança apreende o mundo e cria significados para o que vê e para o que sente. 
A constituição da bebeteca ainda apresenta dificuldades, principalmente pelo escasso arcabouço 
teórico sobre o tema e as peculiaridades das práticas de organização do acervo literário. Neste 
sentido o projeto tem balizado suas ações, atividades e orientações teóricas em experiências de 
países como México e Espanha que têm despontado como pioneiros na implantação de espaços 
de leitura para a primeira infância. 
Palavras-chave: Bebeteca; Literatura Infantil; Educação Infantil. 
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Formação continuada e em serviço e a literatura infantil: procedimentos, 
abordagens e resultados 

 

Nájela Tavares Ujiie 
(UNESPAR/UV) 

Caroline Elizabel Blaszko 
 

Este trabalho enfoca a importância da formação continuada em serviço, tendo como foco à 
literatura infantil direcionado a formação integral. A formação continuada é compreendida 
como aliada fundamental para a melhoria das ações educativas e para a ampliação de 
conhecimentos. Deste modo, primando por um ensino de qualidade envolvendo a literatura 
infantil, desenvolveu-se um curso de formação continuada e em serviço, levando em 
consideração a demanda de professores que lecionam na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, de um município do interior do sul paranaense, o qual primou por 
oferecer subsídios aos docentes em prol da construção de conhecimentos necessários para a 
melhoria das práticas educativas com enfoque na leitura em especial literária. Nesse sentido o 
curso desenvolvido propôs discussões em torno de algumas obras da literatura infantil, tendo em 
vista a formação leitora e letrada. A partir das reflexões os professores realizaram atividades 
práticas envolvendo a contação de histórias, dramatizações, confecção de fantoches, roda de 
conversa, com intuito de perceber que é possível trabalhar a literatura infantil de maneira 
envolvente, prazerosa e interessante com as crianças desde a tenra idade. O artigo aborda num 
primeiro momento reflexões com relação a importância da formação continuada e da literatura 
infantil e no segundo momento apresenta os procedimentos e ações desenvolvidos no decorrer 
da formação realizada com os professores. Enquanto, resultados da pesquisa a formação 
continuada em serviço, gerou frutos positivos, sendo que os conhecimentos se socializaram 
entre os professores e salas de aulas na esfera municipal e do entorno.  
 Palavras-chave: Educação; Formação Continuada; Literatura Infantil.  
 

Análise das relações e interlocuções da literatura infantil e juvenil e os 
processos educativos em Moçambique: O caso dos Contos do nascer da 

Terra de Mia Couto 
 

Pedro Manuel Napido 
Universidade Estadual de Maringá – UEM 

 
O presente artigo pretende discutir sobre as relações e interlocuções da literatura Infantil e 
Juvenil e os processos educativos em Moçambique, focalizando os Contos do nascer da Terra 
de Mia Couto. O objetivo principal é demonstrar em que medida os contos em análise não só 
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traçam o retrato cultural do povo moçambicano como também têm uma dimensão pedagógica 
para as crianças e os jovens. Importa ressaltar que em Moçambique, o processo educativo 
também ocorre na passagem do conhecimento de geração para geração em que os griots contam 
histórias aos mais novos à volta da fogueira. A metodologia adotada consiste na revisão 
bibliográfica de obras que focam o fantástico, enquanto instauração da transgressão das normas 
instituídas por via do insólito; o insólito banalizado que os eventos são borrados, banalizados ou 
apagados, esfacelados, retirando-se assim, possíveis distinções entre o sólito e o insólito; 
diversos estudos sobre as obras coutianas e a sua inserção temática no contexto moçambicano; a 
génese e as funções da literatura infantil e juvenil enquanto porta de entrada ao mundo da leitura 
e da literatura com base na compreensão, permitindo o acesso à experiência crítica profunda e a 
integração ao mundo elitizado. Embasada em tais concepções que as obras oferecem, podemos 
concluir que a leitura dos contos em análise revelam um elo de ligação entre a criança, o jovem 
e o velho; uma “solução” de continuidade e compromisso entre o tempo atual e o tempo do 
mundo, entre a modernidade e, as relações e interlocuções educativos assim como a prática de 
mediação literária se realizam através da educação formal e informal. 
Palavras-chave: Fantástico; Literatura; Educação. 
 

Em busca do país das maravilhas: o lugar da literatura nos anos iniciais 
do ensino fundamental 

 

Rafaella Machado (UFSC) 
 

Esta comunicação será baseada na dissertação de Mestrado "Em busca do País das Maravilhas: 
o lugar da literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental". O trabalho foi realizado em uma 
escola da Rede Municipal de Florianópolis (SC), que atendia crianças do primeiro ao quarto 
ano. A pesquisa nessa instituição se deu durante o período de três meses, no ano de 2012. Foram 
feitas observações em sala de aula e no espaço de biblioteca, bem como entrevistas 
semiestruturadas com uma professora de segundo ano, uma professora de quarto ano e uma 
bibliotecária, ambas responsáveis pelo espaço investigado. O referencial teórico utilizado busca 
estabelecer diálogos entre os campos da Literatura e da Educação, com ênfase nos estudos de 
Magda Soares (1999), Rildo Cosson (2011) e Antonio Candido (1995). Constatou-se que as três 
informantes têm posições diferentes relativas à concepção de literatura: pela voz da 
bibliotecária, a literatura é o que forma o ser humano; segundo a professora de quarto ano, a 
literatura é o que se escreve; e de acordo com a professora de segundo ano, a literatura é um 
meio de informação que faz viajar e ser criativo. A diferença entre as concepções reflete em 
trabalhos diferenciados com a literatura, que são resultado de formações acadêmico-
profissionais diferentes. No que diz respeito ao lugar da literatura, verificou-se que na sala de 
aula o trabalho é fragilizado devido à utilização de material didático específico; já na biblioteca, 
a literatura tem tratamento privilegiado, com divulgação e incentivo à leitura. Concluiu-se, 
portanto, que a literatura – o País das Maravilhas – tem lugar dentro da escola: na biblioteca. É 
preciso, porém, que se mantenha um diálogo entre as professoras e a bibliotecária, considerando 
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uma adequada escolarização da literatura para que se promova um trabalho contínuo de 
letramento literário, assegurando aos alunos o direito à literatura. 
Palavras-chave: Escolarização da Literatura; Letramento Literário; Direito à Literatura. 
 

O letramento na educação infantil: contar, cantar, brincar e encantar 
 

Raiolanda Magalhães Pereira de Camargo  
Universidade Federal do Amazonas 

Jacy Alice Grande da Soledade  
Secretaria Municipal de Educação 

 
 

O Projeto Letramento na Educação Infantil: Contar, cantar, brincar e encantar tem como 
objetivo subsidiar os professores da Educação Infantil de uma escola da rede municipal de 
Manaus com os fundamentos teóricos e metodológicos para o processo de ensino e 
aprendizagem da leitura e da escrita com as crianças pequenas, favorecendo de forma 
concomitante o letramento e a reflexão sobre o sistema de escrita alfabética e tendo a 
brincadeira e o contato com textos variados como atividades centrais no cotidiano infantil. O 
projeto está sendo desenvolvido no ano de 2014 e está sendo relevante, visto que a Educação 
infantil tem percorrido alguns caminhos que dificultam o desenvolvimento de práticas de leitura 
e escrita significativas com o público em questão: o da obrigatoriedade da alfabetização e o 
letramento sem letras, caminhos estes que desconsideram, como no primeiro, a brincadeira e as 
interações, definidos pelas Diretrizes Curriculares da Educação Infantil como eixos norteadores 
para as práticas pedagógicas e no segundo caminho, uma ausência de atividades direcionadas 
para o aprendizado do sistema alfabético. A ação está atendendo 14 professoras, 503 crianças 
distribuídas em 26 turmas e conta com a participação de 14 acadêmicos do curso de pedagogia. 
O projeto abriga ações de ensino mediante a formação em serviço com momentos destinados 
para estudo e planejamento de atividades que contemplem o letramento desenvolvido de forma 
prazerosa e lúdica com a literatura, com a música, com os poemas e textos de tradição oral. O 
projeto será realizado em parceria com a Divisão Distrital da zona oeste, sendo, portanto, 
acompanhado por uma das assessoras da Educação Infantil, visando socializar as experiências 
desenvolvidas para outras escolas da DDZ II.  

Palavras-chave: Letramento; Brincadeiras; Estratégias de Leitura. 
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O maravilhoso em meio a encantamentos e redenções nos contos 
tradicionais brasileiros 

 

Regina Michelli (UERJ) 
 

Nas obras destinadas às crianças e aos jovens, observa-se a presença do maravilhoso: fadas, 
ogros, metamorfoses, objetos mágicos circulam nos contos iluminando o olhar dos leitores. 
Muitas narrativas da tradição constroem-se com base em encantamentos, cujo esquema principal 
é haver príncipes e princesas encantados, quer aprisionados em uma forma que não lhes é 
própria, quer presos em espaços fechados, como cavernas e torres. Para se libertarem, carecem 
da intervenção de outra personagem, cuja atuação assinala a necessidade de passar por 
sacrifícios e provas para dar fim ao encantamento. Por redenção entende-se uma condição em 
que um ser foi amaldiçoado ou enfeitiçado e é redimido desse estágio através de certos 
acontecimentos no enredo. Considerando-se a incidência dessas histórias, este artigo tem por 
objetivo apresentar uma reflexão sobre os processos de redenção e sua funcionalidade nas 
narrativas tradicionais brasileiras, especialmente quando se pensa no público receptor infantil. 
Defende-se a importância de se oferecer esse tipo de histórias às crianças não só pelo prazer que 
o contato com o mundo maravilhoso do “era uma vez” lhes oferece, como pelo fato de a leitura 
proporcionar a aprendizagem de valores éticos concernentes à amizade, ao sacrifício, à 
humildade de se reconhecer falível. Além disso, o processo de identificação operado pela 
narrativa durante a recepção aproximaria a criança desse tipo de enredo, estimulando-a à leitura: 
também ela se sente algumas vezes “aprisionada” em um estágio de evolução que a torna 
dependente da ação de adultos, necessitando, por outro lado, experienciar o papel ativo do 
herói/heroína redentor/a. A fundamentação teórica que orienta a pesquisa centra-se nos estudos 
específicos de Literatura Infantil, do maravilhoso e de psicologia, destacando-se os trabalhos de 
Nelly Novaes Coelho, Marina Warner, Todorov, Marie Louise Von Franz e Bruno Bettelheim.  
Palavras-chave: Maravilhoso; Processos de Redenção; Contos Tradicionais Brasileiros. 
 

Literatura do afeto: segredo do leitor-voraz 
 

Rosane Hart (UFSC) 
Há muitas teorias para explicar os processos que envolvem a aquisição da leitura e, 
consequentemente, a formação de leitores. Não apenas leitor-decodificador, mas o leitor 
eficiente – aquele que ama a leitura/literatura – o leitor-voraz. Como se configura esse sujeito? 
Durante sete anos, acompanhamos uma turma do 1º ao 7º ano da E.E.B. José Boiteux, escola da 
rede estadual de ensino, localizada em Florianópolis (SC) em busca de evidências de como 
poderíamos formar um sujeito-leitor. Não bastava reconhecermos as práticas de leitura adotadas 
e, consequentemente, as analisar. Seria necessário perceber de que forma a escola realmente 
contribuí – e se contribuí – para o aparecimento do sujeito-leitor. A construção das memórias de 
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leitura desses alunos foi reveladora. Como se deu o processo de leitura desses jovens para que 
hoje tenhamos decifradores, leitores e leitores-vorazes em um grupo que trilhou os mesmos 
caminhos? Encontramos uma pista, há um pilar que sustenta o aparecimento do leitor-voraz – a 
literatura do afeto. 
Palavras-chave: Leitor voraz; Memória; Literatura. 
 

Os “novos” contos de fadas para o leitor jovem: violência, magia e 
erotismo 

Rosane Maria Cardoso 

Franciele Fátima Baccon 
Centro Universitário UNIVATES 

 

Surgem cada vez mais versões de contos de fadas para o público não apenas infantil, mas 
inclusive juvenil e adulto. Os novos textos, longe de sublimar alguns temas mascarados ao 
longo dos tempos, parecem retomar a ordem que não distinguia infância e vida adulta. Certo é 
que tentam angariar um público cada vez mais amplo e que não distinguem claramente que 
espectador⁄leitor tem diante de si. Ou melhor, ratificam um receptor difuso, provocando a 
pergunta sobre que concepção de criança e de jovem é pressuposta por determinado tipo de 
entretenimento. Esta comunicação comenta “Veneno” da trilogia Encantadas, da autora Sarah 
Pinborough. A seleção deste livro, em detrimento aos outros dois da série, tem a ver com a 
reiteração, como vem ocorrendo em recentes produções culturais, da história de Branca de 
Neve. Recheado de erotismo e de violência explícita – temas não raros nos contos tradicionais – 
a narrativa não poupa em alimentar-se do enredo típico do romance cor-de-rosa, recorre, sem 
pudor, a tramas de filmes e séries recentes e mescla indiscriminadamente vários contos de fadas, 
nem sempre de maneira feliz. O objetivo deste trabalho é observar como o texto relê o conto 
tradicional, ao abordar determinados símbolos – como as três mortes de Branca de Neve, por 
exemplo – vinculando-os ao erotismo e à violência. Como hipótese, acredita-se que, apesar do 
óbvio apelo mercadológico, são estes os elementos que permitem a interação com o leitor 
jovem. Este trabalho faz parte de uma série de discussões a respeito do conto de fadas feitas por 
um grupo de estudos sobre o gênero, a violência e as versões do conto tradicional na 
contemporaneidade.  
Palavras-chave: Contos de fadas. Leitor Jovem. Violência. Erotismo. 
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Literatura na infância: implicações na aprendizagem 
 

Roseli Vergopolan 
Profa. Rede Municipal de União da Vitória PR e 

Supervisora  Bolsista CAPES/PIBID - UNESPAR  
 

O mundo contemporâneo está permeado de novas tecnologias e mídias, onde o espaço e tempo 
para a leitura e manuseio de livros esta cada vez mais escassa. Levando em consideração os 
fatores apontados é necessário que a prática leitora seja contínua na educação da infância 
principalmente nos espaços escolares por meio de atividades que promovam o estímulo ao 
imaginário implicando na vontade e o gosto pela leitura desde a mais tenra idade. Dentro destas 
perspectivas a literatura apresenta ilustrações e linguagens de diversos gêneros, que agradam 
várias áreas de conhecimento em que a educação desenvolve. Este estudo tem por finalidade 
apresentar pressupostos históricos e conceituais de literatura na infância; investigar como os 
professores da Rede Municipal de União da Vitória-PR, estão organizando seu trabalho 
pedagógico para as aulas de literatura infantil. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, teórico-
bibliográfica com posterior pesquisa de campo e relato reflexivo e analítico. Dentro destas 
perspectivas os resultados serão contributos para o entendimento sobre a temática já que a 
literatura historicamente no Brasil foi tratada como uma disciplina constante na grade dos anos 
finais do ensino fundamental e no ensino médio. Como hoje a literatura se encontra em processo 
de inserção nos anos iniciais da rede municipal no intuito de proporcionar às crianças o contato 
com a literatura dentro de uma perspectiva lúdica. Entretanto há um caminho a ser traçado para 
que esse conhecimento proporcione implicações tanto para os alunos quanto aos docentes que 
estão efetivando suas ações nos espaços e tempos destinados a essa temática. A inclusão da 
literatura no âmbito escolar está ocorrendo pelo fato de que os professores da rede municipal 
conquistarem mais uma hora de planejamento, sendo a literatura a estratégia para suprir esse 
horário.  
Palavras-Chave: Literatura. Infância Ensino 
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A palavra poética na sala de aula: um estudo no curso de pedagogia 
      

Rosilene F. Koscianski da Silveira (UFSC) 
 Eliane Santana Dias Debus (UFSC) 

 
O presente texto problematiza a presença-ausência da palavra poética na sala de aula. Foi 
elaborado a partir das discussões com os acadêmicos da quinta fase do curso de Pedagogia da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – na disciplina Literatura e infância. Seu foco 
principal é reconhecer a relevância do exercício da palavra poética para aprimorar a 
sensibilidade leitora e autoral da criança. Nesse sentido, assinala que na formação do(a) 
professor(a) é fundamental a vivência com a poesia cujo desdobramento inicial é o 
reconhecimento de que esta potencializa aprendizados, em especial, os de âmbito linguístico. 
Para essa compreensão estudou-se: a) questões básicas como a diferença entre poema e poesia e 
a estrutura que compõe o poema como a rima, o verso e ritmo, entre outros elementos; b) 
escritores que se propõem a escrever poesia para crianças e suas obras; e, c) promoveu-se a 
elaboração e apresentação crítica-colaborativa de uma proposta de atividade que viabilize a 
presença qualificada da poesia no contexto da sala de aula, sobretudo, para que o(a) estudante 
do curso de Pedagogia se perceba apto(a). Por que poesia na escola? Quais as possibilidades de 
trabalho com o poema e com a poesia na sala de aula? Qual o modo mais “adequado” de tratar o 
texto poético neste espaço? Essas questões conduziram a reflexão. Elas foram tratadas em 
diálogo com os estudos de Cosson (2012), Cunha (2013), Pinheiro (2007), Souza (2006) entre 
outros autores que nos auxiliam na tarefa de promover o encontro entre a criança e a poesia, 
reconhecendo a potência presente nessa forma de linguagem. 

Palavras-chave: Proposições Poéticas; Mediação Literária; Poesia. 
 

(Re)contando a história: um novo olhar para os clássicos literários 
 

Sandra Danieli Werlang  
Universidade de Caxias do Sul 

 
O objetivo desta comunicação é compartilhar a experiência realizada com uma turma da 3ª etapa 
do 2º Ciclo (correspondente ao 5º ano do EF) na interação com a narrativa infantil (fantástico, 
conto de fadas, lúdico, entre outros) disponibilizada pela biblioteca – de uma escola situada em 
Novo Hamburgo/RS – e a “contação” dessas histórias para uma turma de 1ª etapa do 1º Ciclo 
(equivalente ao 1º ano do EF). No primeiro momento foram apresentadas as características da 
narrativa e seus elementos (fantástico, lúdico, etc.) para a turma de 5º ano. No segundo 
momento, os alunos escolhem, a partir de uma lista de livros sugeridos, uma obra para trabalhar. 
Esta etapa subdividiu-se em três: a) os alunos do 5º ano realizam a leitura da obra original para 
os alunos do 1º ano caracterizando a atividade denominada: Momento da Leitura b) recriação da 
narrativa pelos alunos do 5º ano, alterando o desfecho e/ou características da obra; c) (re)leitura 
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da nova versão criada pelos alunos do 5º ano para os alunos do 1º ano. O terceiro momento se 
dá pela avaliação da atividade, tanto pelos alunos maiores, quanto a percepção dos alunos 
menores diante da nova narrativa. Por último, a análise dos dados foi realizada a partir de: 
Vygotsky (1998) no que se refere à interação; Zilberman (2003) e Ramos (2010) para discutir o 
texto e a literatura infantil, que dão o embasamento teórico pertinente ao estudo. Nesse contexto 
os alunos entram em contato com a literatura infantil e descobrem a possibilidade de criar novas 
situações a partir de uma obra original. Esses momentos servem tanto para o deleite dos leitores, 
quanto para a sua formação, permeando o livro e as suas experiências com uma atividade de 
reescrita. 

Palavras-chave: Interação; Leitura: Reescrita. 
 

Chapeuzinho Vermelho em Once upon a time:  
uma releitura contemporânea 

 
Sandra Trabucco Valenzuela (USP) 

 
A proposta desta comunicação é analisar a releitura da narrativa de Chapeuzinho Vermelho 
apresentada pela série de televisão Once Upon a Time (OUAT). Para analisar a construção de 
sentido da personagem Chapeuzinho Vermelho na série, propomos um estudo de versões do 
conto e da criação dos novos percursos da personagem, especialmente no 15º episódio, “Red 
Handed”. OUAT cria um novo mundo dos contos clássicos, a partir de personagens advindos da 
tradição oral. Para Novaes Coelho, os contos maravilhosos originam-se nas narrativas orais de 
cunho popular constituindo um subgênero dentro da multiplicidade de formas narrativas, dentre 
elas as fábulas, mitos, lendas, contos maravilhosos, exemplaridades e moralidades. Ao resgatar 
na História as narrativas de Chapeuzinho Vermelho, retomamos o mito de Cronos; o poema 
medieval de Egbert de Liege De puella a lupellis seruata; a versão de Charles Perrault (1628-
1703) e a versão dos Irmãos Grimm (século XIX) recolhida a partir de narrativas populares 
conhecidas na Alemanha. Nos primóridos do cinema, os contos maravilhosos serviram de 
enredo para a produção de filmes de Georges Méliès, como Cinderela (1899). Mais tarde, a 
indústria cinematográfica norte-americana produz o primeiro longa-metragem colorido adaptado 
do conto dos Irmãos Grimm, Branca de Neve e os sete anões, primeiro clássico da Disney 
(1937). A releitura de narrativas populares não constitui, portanto, um processo novo nos meios 
audiovisuais. Entretanto, foi a animação Shrek (Dreamworks) que trouxe para as telas o humor e 
o grotesco, consagrando uma fórmula reiterada em Deu a louca na Chapeuzinho 1 e 2. OUAT 
inova na construção da narrativa ao manter o conto clássico, introduzindo esclarecimentos para 
ações anteriores e posteriores ao que ocorre nos enredos conhecidos, numa abordagem 
dramática. O novo reside no preenchimento das lacunas através da ressignificação de elementos 
consagrados pela tradição oral, literatura e produções audiovisuais.  

Palavras-chave: Once Upon a Time; Chapeuzinho Vermelho; Literatura; Audiovisuais.  
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De ciúmes e trapaça: ética, gênero e intertextualidade em Ciumento de 
Carteirinha, de Moacyr Scliar 

 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão 
 

Entre as possibilidades de investigação epistemológica das obras literárias compreendidas pela 
rubrica literatura juvenil, encontram-se estudos que nelas examinam a representação das 
identidades e relações de poder entre gêneros, bem como subtemas que lhes são congêneres, 
como reconhecimento ou negação da alteridade, corpo e sexualidade, orientação sexual, 
relações afetivas, a representatividade das mulheres na sociedade, entre outros. A presente 
comunicação resulta de pesquisa de pós-doutoramento (UNESP/Assis) que se insere no rol de 
tais estudos, perscrutando, numa perspectiva interdisciplinar, como se articulam algumas destas 
questões na narrativa juvenil Ciumento de carteirinha (2006), de Moacyr Scliar. A trama 
apresenta os conflitos vivenciados pelo protagonista Francesco, relacionados a seu amor 
possessivo pela personagem Júlia. Em estreito diálogo com o clássico machadiano Dom 
Casmurro (1899), a narrativa estabelece, a partir do mote do ciúme amoroso, uma hábil relação 
intertextual com o texto predecessor, apresentando, pois, um requinte composicional a 
demandar do jovem leitor maior participação num processo de leitura que exige o conhecimento 
prévio do texto retomado ou que o remeta à leitura de tal texto, caso ainda desconhecido. A 
narrativa propicia a problematização de questões caras ao universo juvenil, como a descoberta 
do amor e o sentimento de ciúme que lhe pode ser decorrente, as relações travadas pelo 
adolescente com o núcleo familiar, com professores e com grupos de colegas e amigos, além de 
contemplar temas que remetem à condição humana numa mirada mais ampla, dentre eles, a 
ética nas relações interpessoais, focalizada na tentativa de trapaça forjada pelo protagonista e na 
revisão que ele faz desta conduta, habilmente revelada pelo autor no desfecho da trama.  
Palavras-chave: Narrativa Juvenil; Gênero; Intertextualidade. 
 

Livro ilustrado: para quem? 
 

Silvana Gili 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

 
A definição do termo “Literatura Infantil e Juvenil” está vinculada a seus destinatários. A 
produção atual de LIJ, no entanto, é bastante heterogênea e abarca uma grande variedade de 
gêneros e formas que atendem aos mais diversos interesses e preferências leitoras. Apesar dessa 
variedade, uma produção específica parece estar corriqueiramente associada às crianças 
pequenas: o livro em que as ilustrações predominam e em que o texto escrito é limitado ou não 
existente. Este trabalho tem por objetivo explorar e discutir a percepção, ou pré-conceito, de que 
os livros ilustrados são direcionados exclusivamente ao público de idade mais tenra. Para tanto, 
parto do pressuposto de que, justamente por unir dois sistemas de signos (icônicos e verbais), o 
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livro ilustrado oferece, muitas vezes, uma construção textual complexa que pode atender a 
leitores de idades diversas e, em alguns casos, pode se dirigir apenas a leitores experientes. A 
dificuldade em categorizar obras que atendem a uma dupla audiência (Becket, 1999; 
Nikolajeva, 2011) deu origem, na Europa e nos Estados Unidos, ao termo crossover literature, 
sem tradução direta ao português. Cross quer dizer “cruzar”, “atravessar” e, em algumas 
ocasiões, “misturar”. Over tem inúmeros significados principalmente porque pode ser usado 
como preposição, advérbio ou adjetivo, mas, nesse caso específico, a palavra significa “de um 
lado para o outro” ou “através”. Então: atravessar de um lado para o outro. O que é uma 
literatura que cruza as fronteiras ou os limites de um lado para o outro? Como o livro ilustrado é 
capaz de borrar as margens e falar não apenas a crianças pequenas, mas também a jovens e 
adultos? A título de ilustração, apresentarei a análise de três obras que, apesar de serem livros 
ilustrados, parecem mais apropriadas ao público jovem que ao público infantil. 
Palavras-chave: Livro Ilustrado; Literatura Infantil e Juvenil; Leitura. 

 

A (re)tradução de um clássico latino considerando a opinião do público 
infanto-juvenil 

 
Silvio Somer 

UFSC 
 

Quando se fala em literatura infanto-juvenil é muito comum que a primeira coisa a vir à mente 
seja alguma fábula, dentre as quais estão as famosas Chapeuzinho Vermelho e Rapunzel. Além 
destas existem outras mais antigas e de origem diversas, como as escritas por Caio Júlio Fedro 
(ou apenas Fedro), que possivelmente viveu entre 15 a.C. e 50 d.C. – e escreveu em latim. Suas 
fábulas ainda hoje são lidas e durante séculos serviram como inspiração para escritores de povos 
e culturas muito diferentes do Império Romano do século I. Um exemplo do alcance dos seus 
escritos é o conjunto de fábulas escritas por Jean de La Fontaine, um francês que viveu no 
século 17 d.C. e que ainda é sinônimo de história para crianças. Atualmente está em processo a 
tradução das fábulas de Fedro por alguns estudantes e professores de latim da UFSC e, durante 
uma conversa entre as pessoas envolvidas, foi sugerido que o produto final fosse mostrado para 
estudantes de ensino médio, que após a leitura da fábula responderiam a algumas perguntas. Isto 
foi posto em prática por algumas pessoas e a partir das respostas as traduções foram refeitas, 
pois a intenção é atingir um público bem definido, mas tentando manter-se fiel ao original. A 
tarefa que nos impusemos é bastante complicada, pois Fedro se utilizava de conceitos abstratos 
– nem sempre compreendidos com facilidade pelos estudantes – com o intuito de instruir. Por 
outro lado algumas fábulas de La Fontaine também foram mostradas aos estudantes, a partir das 
quais foram feitas perguntas aos estudantes. A intenção é medir a compreensão que os alunos 
têm de ambos os autores para nos beneficiarmos deste conhecimento a ser aplicado nas 
retraduções, pois acreditamos que é importante ouvi o público neste processo complexo que é a 
tradução de um clássico. 
Palavras-chave: Literatura Latina; Fábula; Caio Júlio Fedro. 
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Lobato: a chave do tamanho, ou o tamanho da chave? 
 

Simone R.B. André  
(UERJ-FFP) 

 

O presente estudo pretende investigar as possibilidades de leitura, mediação e interação da obra 
literária A Chave do tamanho de Monteiro Lobato. A partir do enfoque da relação triangular, 
pressupondo a cadeia de produção do texto, buscamos as referências de mundo que a obra traz. 
A perspectiva inclui momentos e movimentos do autor, desde a produção e publicação até a 
mediação de leitura da obra. De tal modo, dois foram os enfoques dados às análises: o primeiro 
ponto de vista destaca a obra em seu momento histórico de produção, do livro no Brasil e a 
recepção da obra quando da sua publicação; o segundo aprofunda a leitura da obra enquanto 
possibilidade de mediação de leitura deste livro nos dias de hoje, a partir, não apenas do 
contexto de produção, mas sim das articulações possíveis, entre o texto, a construção literária e 
entrelaçamentos que dialogam com questões atuais de nossa sociedade. Somam-se aos estudos 
bibiográficos dos aportes Silva (2000); Hallewell (1985); Cademartori (2010); Cosson (2011); 
Pennac (1998) e Colomer(2003), análises relacionadas às práticas de leitura realizadas em 
diferentes espaços de interação no Rio de Janeiro com a referida obra literária. Buscamos 
ampliar as possibilidades de interação e mediação desta obra literária na atualidade a fim de 
ampliar o repertorio dos professores em formação em prol de uma experiência significativa de 
leitura literária na escola. Concluímos, dentre outras temáticas como a do contexto histórico da 
segunda guerra, a ampla possibilidade de diálogo com as questões de formação da consciência 
social e aproximações com o conceito de sustentabilidade atual.  

Palavras-chave: Literatura Infantil; Mediação de Leitura; Monteiro Lobato; Formação do Leitor.  

 

Da pesquisa a extensão: o percurso do grupo cênico-literário 
Contarolando e a formação inicial de professoras de crianças 

 

Simone Cintra (UFSC) 
Eliane Debus (UFSC) 

 

O presente trabalho aborda o percurso do Grupo Cênico-Literário Contarolando, formado por 
estudantes do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e 
apresenta reflexões acerca das relações entre o constituir-se contadora de histórias e o constituir-
se professora de crianças, em especial, de crianças da educação infantil. O primeiro objetivo 
deste trabalho foi reconstruir a história do grupo, iniciada em 2011, e o modo como vem 
construindo seu percurso de criação, tendo como base a hibridização das linguagens cênica e da 
narração oral de histórias. O segundo objetivo foi estabelecer relações entre as etapas que 
constituíram as três criações que compõem o repertório de histórias do grupo Contarolando, as 
experiências de apresentá-las para crianças e adultos em espaços de educação e cultura e o 
processo de formação docente de suas integrantes. Constituem os referenciais teóricos deste 
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trabalho estudos que abordam a interface da arte com a formação de professores de crianças, a 
narração oral de histórias e a produção e mediação literária para a infância. Como resultado, 
evidenciamos as parcerias entre pesquisa e extensão construídas ao longo do percurso do grupo 
e os aspectos concernentes à formação artístico-cultural das estudantes, por meio dos quais 
refletimos acerca do diálogo e do entrelaçamento entre o conhecimento e a experimentação de 
linguagens da arte por professoras em formação inicial e a construção de saberes e fazeres 
docentes, em especial, aqueles relacionados à docência na educação infantil – etapa da educação 
com a qual as estudantes têm se aproximado mais sistematicamente, tanto por meio dos títulos 
literários fruídos e tomados como material de criação como pelo contato com as creches do 
município de Florianópolis, contando histórias e realizando o estágio supervisionado em 
educação infantil.  

Palavras-chave: Contação de Histórias; Literatura Infantil; Formação Inicial de Professores; 
Educação Infantil. 

 

Ressignificando a literatura infanto-juvenil e o uso das mídias na 
educação: em busca de uma reflexão e desconstrução de padrões pré-

estabelecidos preconizados nos meios midiáticos 
 

Solange Goulart de Souza  
Mestranda em Educação- PPGE UDESC 

 Professora do Ensino Fundamental no Município de Biguaçu 
 Ademilde Silveira Sartori  

 Doutora em Comunicação -USP /Professora -PPGE UDESC) 
 

Este artigo tem por finalidade apresentar e discutir uma práxis educomunicativa em uma turma 
de 4º ano do ensino fundamental. Ressalta-se a utilização da literatura infanto-juvenil como 
meio de ressignificação, especialmente no que tange às relações étnico-raciais, éticas e estéticas 
e o emprego das mídias como meio de diálogo e pesquisa, promovendo a construção do 
conhecimento. A obra literária adotada de modo democrático e participativo em sala de aula foi 
o livro Alice no país das maravilhas, uma obra publicada primeiramente no ano de 1865 por 
Lewis Carroll. Com esta atividade foi possível estimular o “gosto” pela leitura, trabalhar a 
produção textual e a análise linguística, de forma dialógica e fruída. Além disso, foi 
possibilitado o exercício de uma, certa, desconstrução de padrões socialmente estabelecidos e a 
promoção da expressão interpretativa com o uso de variadas linguagens e meios. Ainda buscou-
se, por meio da ressignificação da história, promover um dialogo com o contexto sócio-
histórico-cultural aos quais estes estudantes estão inseridos. Neste processo, o uso de blog, e-
mail e chat, como ferramentas de ensino e aprendizagem, demonstraram ser uma interessante e 
estimulante forma de estímulo aos estudos e também um espaço de comunicação e pesquisa que 
promove o diálogo e o aprendizado convergindo para a emancipação destes sujeitos envolvidos.  

Palavras-chave: Práxis Educomunicativa; Literatura Infantojuvenil; Mídias. 
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O canto com o conto: narrativas da tradição oral voltadas para literatura 
infantil com enfoque na musicalidade 

 
Stéfanny Barranco do Nascimento 

UEM – PR 
 

O presente artigo, parte integrante de um projeto de pesquisa em andamento, apresenta um 
estudo sobre narrativa de tradição oral associada à musicalidade com foco na Educação Infantil. 
Apresentam-se, aqui, as vantagens que a associação entre essas duas formas de arte 
proporcionam na vida das crianças. Buscando esteio teórico em autores como Walter Benjamin 
(1994), Bia Bedran (2010), Cléo Busatto (2007), Violeta Hemsy Gainza (1964), Luis da Câmara 
Cascudo (1984), o trabalho pretende analisar as relações entre a Música e a Literatura Infantil – 
mais especificamente narrativas de tradição oral – e a relevância que tal união acomoda na 
construção de sentido e significado na vida das crianças no contexto escolar e fora dele. 
Pretende-se associar o ensino de Literatura Infantil com Música, visto que é pertinente afirmar 
que música é a literatura cantada e literatura é a música narrada, além de ambas serem 
cativantes, despertarem curiosidade e aguçarem a imaginação dos pequenos. É possível utilizar 
essa união a favor da construção do saber, pois, a partir de observações feitas em uma escola 
privada do município de Paranavaí, no Paraná, foi possível constatar que as crianças possuem 
uma musicalidade inerente, bem como um ritmo musical interno, o que gera, inclusive, melhor 
interação entre professor e aluno. Há ainda ênfase na análise da linguagem artística dedicada à 
infância, dentro da música e da arte de narrar, utilizando instrumentos musicais para contar e 
cantar as histórias. Propõe-se ainda uma reflexão sobre o significado e a relevância de alguns 
espaços contemporâneos onde a prática de ouvir, cantar e contar histórias, subsiste em plena 
aurora do terceiro milênio.  

Palavras-chave: Literatura Infantil; Ensino; Musicalização. 
 

Incentivo ao habito de leitura entre jovens leitores 
 

Teresa Cristina Cordeiro Pamplona 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

O Programa de leitura existe há mais de dez anos na Biblioteca Infanto Juvenil da Biblioteca 
Central da Universidade do Rio de Janeiro-UNIRIO, registrado como atividade de Extensão. 
Este se divide em dois projetos: um para crianças com contação de história entre 03 a 10 anos e 
o segundo para jovens e adolescentes, entre 11 a 18 anos. A Oficina de jogos dramáticos, 
direcionada para jovens de 11 a 18 anos do qual trabalhamos os universos literário e teatral, 
contribuindo para a formação de adultos possuidores de senso crítico, autoconfiança e 
capacidade de realização e transformação. Isso se dá através da busca dos objetivos da Oficina: 
Incentivar o desenvolvimento do hábito de leitura; Apresentar o universo teatral e todas as suas 
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possibilidades; Estimular a capacidade de criação e realização; Incentivar a busca por ideias 
próprias, em detrimento da simples absorção de ideias de terceiros e Contribuir no 
desenvolvimento do pensamento crítico. A Oficina busca atingir estes objetivos através de duas 
vias principais. A primeira é a promoção, a cada ano letivo, do despertar do interesse dos alunos 
por determinado tema, autor ou universo literário, através da leitura de obras, atividades teatrais 
e interpretação e compreensão daquilo que foi lido. A segunda via é a montagem de um 
espetáculo teatral, apresentado ao final do ano letivo, promovendo assim a integração da oficina 
com a comunidade na qual ela está inserida. 

Palavras-Chave: Leitura; Jogos; teatro. 
 

A poesia como fonte de saberes para a infância 
 

Vania Marta Espeiorin (UCS) 
Flávia Brocchetto Ramos (UCS)  

 
A linguagem poética transforma... Gente vira flor, vira pedra, vira sonho. No ritmo e na 
musicalidade, a batida perfeita da palavra com o verso. E, mesmo sem verso, a poesia vive. 
Esteja no mundo da criança, do adolescente ou do adulto, o bom texto poético encanta e 
dissemina conhecimentos, emoções, brincadeiras. Neste estudo, que é um recorte da dissertação 
Educação pelo poético: a poesia na formação da criança e integra a pesquisa Desafios e 
acolhimentos da literatura infantil: a mediação de leitura literária (FAPERGS/PqG 2012), será 
apresentada a análise de textos de Mario Quintana, extraídos da obra Lili inventa o mundo 
(2005). O objetivo é refletir sobre potencialidades que os poemas oferecem ao leitor. Teóricos 
da educação e da literatura, como Freire (1996), Vygotsky (2003), Paviani (1996), Larrosa 
(2002), Paz (1982), Bordini (1986) e Ramos (2010), auxiliam na fundamentação rumo às 
análises, que seguem orientação metodológica e sistemática adotadas por Candido (2008). Uma 
das considerações desta pesquisa bibliográfica é que a literatura potencializa a imaginação e a 
fruição estética de quem educa e de quem aprende. Um poema, se bem trabalhado em aula, 
desperta o leitor a novos saberes. É território de significados que deveria permear a formação 
das crianças e adolescentes desde a concepção. Também como resultado deste estudo, vinculado 
ao Mestrado em Educação, na Universidade de Caxias do Sul, surge uma proposta de leitura de 
poesia para o âmbito escolar, com vistas ao autoconhecimento do aluno. Verifica-se a 
necessidade do texto poético marcar presença na escola e ser trabalhado por docentes 
preparados, pois a criança tem direito à arte e à educação estética. As reflexões apontam que a 
palavra poética estimula a imaginação na infância e abre oportunidades para o leitor se colocar 
no texto, efetuar invenções e descobrir novos saberes.  
Palavras-chave: Poesia; Criança; Educação; Infância; Conhecimento. 
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Palavra, imagem e som na construção de Inanimate Alice 
 

Verônica Constanty (UFSC) 
 

Atualmente, fala-se em um período de grandes transformações decorrentes do advento da 
globalização que refletem nos aspectos culturais, sociais, tecnológicos, políticos e econômicos 
da nossa sociedade. Dentro desse contexto, a linguagem é redimensionada pela crescente 
multiplicidade e integração de diferentes modos para criar significados. De acordo com o 
proposto pelo Grupo de Nova Londres (1996), o processo de construção de significados implica 
a relação entre o textual, o visual, o som, o espaço, entre outros modos, bem como a pluralidade 
cultural dos autores e leitores que participam desse processo. Todas essas transformações 
sinalizam a necessidade de novas práticas de letramento dentro do contexto escolar, bem como 
de abordagens de análise que possibilitem visualizar como os recursos semióticos atuam no 
processo de construção de significados. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo 
apresentar o resultado parcial do estudo da narrativa digital Inanimate Alice- primeiro episódio, 
dos autores Kate Pullinger e Chris Joseph. Nesse estudo busca-se verificar como os recursos da 
narrativa, associados a certos recursos semióticos, tais como cores e som, auxiliam no 
desenvolvimento da narrativa e, por conseguinte, da expectativa do leitor. Considerando-se que 
a Inanimate Alice é uma narrativa digital desenvolvida para “ativar” as habilidades de jovens 
leitores na navegação e interpretação de narrativas multimídia, o estudo baseou-se em estudos 
de progressão da narrativa (Toolan, 2009) e na Gramática Visual de Kress e Van Leeuwen 
(2006). Dado o crescente interesse pelo trabalho com recursos midiáticos em sala de aula, mais 
especificamente na aula de línguas, voltado para a literatura (ficção) digital, espera-se contribuir 
para as áreas afins ao apresentar a relação entre elementos da narrativa e recursos multimodais 
no processo de construção de significados e da expectativa do leitor. 
Palavras-chave: Literatura Eletrônica; Narrativa; Multimodalidade. 
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RESUMO DE PÔSTERES 
 

 
 

Projeto: leitura na sala 
 

Aline S. Zilli 
EBM Batista Pereira  

 
Este projeto propõe que os alunos se tornem leitores dentro da sala de aula da EBM Batista 
Pereira. O objetivo é incentivar a leitura na sala, formar leitores que tenham a capacidade de ler 
um livro por inteiro, compreendê-lo, discuti-lo e argumentar sobre os pontos positivos e 
negativos da obra lida. Acredita-se que, na leitura acompanhada dentro da sala, há uma garantia 
maior de tornar a leitura uma prática habitual, instruindo técnicas de leitura, realizando uma 
leitura coletiva dramatizada e incentivando-a para outros ambientes, além do escolar. O livro é 
escolhido conforme os temas que serão abordados durante as aulas. A leitura hoje é reconhecida 
como um objeto de conhecimento, uma competência e faz com que o aluno alcance-a através do 
texto lido com base em seus conhecimentos de mundo e de outros textos, do que sabe e conhece 
do gênero ou do autor, do que antecipou durante a leitura. Portanto, há uma introdução sobre a 
importância do livro escolhido para leitura e o porquê será lido. Com isso, os alunos vão se 
familiarizando com o tema e ficando curiosos com o enredo da obra. A leitura é combinada em 
dias específicos das aulas, geralmente, em uma aula por semana. Pode-se observar que a 
concentração dos alunos vai melhorando a partir do avanço da leitura, que eles mantêm o 
silêncio durante as aulas e colaboram com a leitura compartilhada. Muitos não conseguem 
segurar a curiosidade e terminam o livro em casa, mas todos têm a oportunidade de completar a 
leitura em sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura; Livro; Sala de Aula. 
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O projeto Tertulinha da Faculdade de Educação da UFMG 
 

Amanda Noronha - autora  
UFMG 

Dayenne Bassut – co-autora 
 UFMG  

Mônica Correia Baptista – Orientadora 
UFMG 

 
Ao conceber as crianças, desde pequenas, como sujeitos capazes de interagir com os signos e 
símbolos e, compreendendo a linguagem como uma ferramenta fundamental para a constituição 
dos sujeitos, este projeto de extensão promove o encontro do pequeno leitor como o livro, 
fomentando o prazer de ler, ouvir e contar histórias desde a pequena infância. O projeto ocorre 
em duas etapas. Uma primeira voltada para crianças de 0 a 2 anos, cujas ações são 
desenvolvidas numa Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI - da PBH e a outra 
voltada para crianças de 3, 4 e 5 anos na Bebeteca localizada na sala de leitura da biblioteca da 
FaE/UFMG. Em ambas, bolsistas, coordenadores e professores propõem situações lúdicas de 
aprendizagem a partir da definição prévia de um roteiro de livros literários infantis. Nas sessões 
presencias mensais, tanto na UMEI quanto na Bebeteca, as crianças desfrutam da oportunidade 
de conversar sobre as obras escolhidas, bem como de realizar atividades que permitem o 
aprofundamento de um determinado aspecto da obra. Durante o período que antecede a sessão, 
as crianças são estimuladas por seus professores a acessarem a página Web do Projeto, que 
possibilita a troca das experiências de leitura através de postagens de depoimentos, vídeos, 
fotos, entre outros. A experiência do Projeto tem evidenciado o grande interesse das crianças 
pelos livros, o que nos assegura e reafirma a importância desse trabalho. No entanto, desafios a 
capacitação dos professores envolvidos e a necessidade da realização de pesquisas que orientem 
a constituição, organização e utilização do acervo por crianças que ainda não dominam 
convencionalmente o sistema de escrita nos estimulam e nos provocam a seguir com este 
Projeto de Extensão. 
Palavras-chave: Educação Infantil - Letramento Literário - Leitura Literária – Bebeteca.  
 

“Contos e recontos”, formando mediadores, escritores e leitores no Pibid 
Letras/UFFS 

 
Ana Elizabeth Fornara 

 
Considerando que um dos objetivos principais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID) é elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial dos 
professores nos cursos de licenciatura, o subprojeto de Letras da UFFS, em parceira com a 
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Escola de Educação Básica São Francisco, em Chapecó, implementou ações que inseriram as 
bolsistas no ambiente escolar, proporcionando o contato direto com os alunos e com a sala de 
aula. Uma destas ações, desenvolvida por três acadêmicas bolsistas, foi o círculo de leitura e 
escrita. O tema gerador das ações foi “contos e recontos”. O objetivo deste projeto foi incentivar 
a prática da leitura e da escrita por meio do gênero contos, melhorando a capacidade leitora dos 
alunos e a criatividade na elaboração de textos a partir do gênero abordado. O projeto foi 
desenvolvido em duas turmas do 6º ano, da EEB São Francisco, o corpus de trabalho 
compreendeu os contos de fada tradicionais e contos literários brasileiros contemporâneos. O 
critério para a escolha dessas duas turmas foi a maior dificuldade em leitura e produção escrita, 
claramente perceptível durante a observação das turmas no período de ambientação. O trabalho 
com a leitura, significação e reescrita dos contos foi a estratégia para o aprimoramento das 
habilidades e competências dos educandos. O referencial teórico foi o trabalho da profa. Louise 
M. Rosenblatt (2002). Para ela, a literatura deve ser significativa para os estudantes. A atividade 
resultou em diversas versões alternativas para alguns contos, estas apresentavam elementos da 
realidade vivenciada pelos estudantes, um bairro periférico de uma cidade média do interior do 
estado.  
Palavras-Chave: Leitura. Escrita. Contos. Pibid. 

 

O haikai e a trova como vias de acessibilidade a literatura para o público 
juvenil 

 

Ana Luiza Boldrini Walter   
Rafael Patrik Procopiuk Walter   

Fábio de Carvalho Messa  

 
O haikai é considerado a menor forma de poesia oriental, com apenas três versos. No ocidente 
temos a trova, poema de quatro versos, herdado da poesia provençal e trovadoresca. Ambas as 
formas são acessíveis para leitura e produção de texto em sala de aula com o público juvenil. No 
Projeto Licenciar “Literatura Paranaense na Escola” - UFPR – Setor Litoral, tivemos a 
oportunidade de travar um contato mais intenso de apreciação estética e mítica destas duas 
formas, através da docência em dupla no Ensino Médio do Colégio Estadual Gabriel de Lara, 
durante o primeiro semestre letivo de 2014. As formas foram estudadas a partir de suas 
especificidades, o haikai, composto sempre a partir de um elemento da natureza, e também 
como manifestação da literatura marginal, e a trova, a partir do discurso lírico de alguém que 
anuncia algo. Os autores haikaistas lidos foram o seguintes: Paulo Leminski, Helena Kolody e 
Alice Ruiz, na sequência foi proposta a composição de um haikai e a dobradura de um origami. 
Os autores trovadores lidos foram: Bento Cego e Eno Teodoro Wanke, também a partir da 
leitura dos mesmos foram produzidos os textos. Para concluir a proposta realizamos um “Varal 
de Poesia” no pátio do Colégio, a fim de concluir o circuíto cultural de autor – obra – leitor. Este 
mesmo Varal tornou-se permanente e sua manutenção está por conta da comunidade escolar. 
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Palavras-Chave: Haikai, Trova, Literatura Juvenil. 
 

Programa de extensão borboletas da leitura: incentivo à formação de 
leitores 

 

Andreia Caroline De Mattos 
Tayrine Vilma Nascimento 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
 
O Pôster apresenta o Programa de Extensão Borboletas da Leitura: Incentivo à Formação de 
Leitores - 5ª Edição, do Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação 
DBI/FAED/UDESC, que tem como princípio norteador a formação leitora de crianças e/ou 
jovens desprovidos do contato efetivo com o livro, a leitura e a biblioteca. O Programa é 
constituído das seguintes Ações: 1ª Ação - Projeto intitulado Borboletas da leitura na 
comunidade - 2ª. Ação - Projeto intitulado Borboletas da leitura na escola e uma 3ª Ação - 
Curso intitulado Cultura Impressa: Discursos sobre a leitura. O foco do trabalho nas 
comunidades(bairros) da capital catarinense e nas escolas públicas são as atividades de 
promoção e incentivo à leitura desenvolvidas a partir da compreensão da literatura como arte 
literária que envolve e sensibiliza o aluno para a leitura de fruição, reflexiva, livre e 
emancipatória. O Pôster destaca os Projetos desenvolvidos na EEB Rosinha Campos e no 
CCFV-Itacorubi com as atividades realizadas, os materiais produzidos pelas crianças, registros 
fotográficos e os resultados parciais obtidos. Descreve a 3ª Ação, o Curso de educação 
continuada ministrado para os professores, coordenadores pedagógicos e diretores das 
instituições, alunos de graduação, bibliotecários e demais interessados. A parceria com a 
Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros Filho se concretiza na dinamização desse 
espaço para a realização de atividades para as crianças participantes dos Projetos e a 
comunidade próxima a biblioteca. O Programa se articula com o Plano Nacional do Livro e 
Leitura (PNLL) na medida em que estimula, bibliotecários, professores e estudantes a conhecer 
e se envolver com as políticas públicas em prol da leitura no país. A extensão universitária 
realizada pelo DBI/FAED/UDESC proporciona reflexões e tomadas de decisão acerca do 
trabalho do professor e do bibliotecário como profissionais mediadores da leitura e formadores 
de leitores 

Palavras-Chave: Incentivo à leitura. Formação de leitores. Literatura infantil e juvenil. 
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Projeto autores mirins 
 

Anne Marie Tribess Onesti, (PMF/SC)  
 
Vendo os livros infantis como fonte inesgotável de aprendizagem e estímulo para as crianças, 
por que não proporcioná-las a experiência de conhecer o universo de um livro e todas as 
possibilidades que eles nos trazem e ainda torná-las autoras de suas próprias histórias? Esse é 
um trabalho que reconhece na criança a capacidade de pensar, de produzir, de criar, é ouvi-la, é 
respeitá-la em sua integralidade, percebendo as múltiplas dimensões constitutivas do sujeito, 
dando a ele um mundo inteiro de possibilidades. O objetivo foi proporcionar às crianças de 5 
anos a oportunidade de conhecer o universo dos livros infantis e de serem criadores de seus 
próprios livros. Fazendo com que se reconhecessem autores capazes de ir além do que lhes é 
apresentado, que pudessem imaginar e produzir, que fossem valorizados em suas produções.  

Trabalhamos as linguagens visual, oral e escrita, valorizando a criatividade e a expressão da 
criança, sem esquecer o teatro; A partir dos livros de literatura infantil reconhecemos algumas 
das funções da escrita e da leitura: comunicar algo, ser fonte de entretenimento, expressar 
sentimentos; Estimular na criança o interesse pela leitura e pela escrita, além de incentivá-las a 
ver sua fala transformando-se em palavras escritas no seu próprio livro. Iniciamos de forma 
lúdica com um teatro, onde os personagens eram “um autor” e “personagens do livro criado por 
ele”. Trabalhamos diversas histórias e seus respectivos autores, noções de enredo, personagens, 
cenários, autores, ilustradores. O grupo, então, foi dividido em pequenos grupos, que criaram 
seus próprios livros. Esses livros foram trabalhados dentre várias formas também através do 
teatro. O momento final foi o lançamento dos livros com um evento na creche, onde as crianças 
apresentaram suas produções e distribuíram autógrafos. O Projeto durou quatro meses e foi 
executado com o grupo 5, do ano de 2013, da Creche Maria Nair da Silva. 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Livros; Autores; Produção Cultural. 
 

Círculos de leitura: formando mediadores e leitores 
 

Camila Regina Fontana (UFFS)  
Karine Damiani (UFFS)  

Mayara Bruna Saugo (UFFS)  
 
Este trabalho apresenta as atividades do Círculo de Leitura, iniciativa desenvolvida pelo 
subprojeto de PIBID/Letras, da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus 
Chapecó. Este subprojeto é parte e está vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), aprovado pelo edital n° 61/2013 e financiado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES). O Círculo de Leitura foi resultado de uma 
demanda apresentada pelos professores da escola E. E. B. Tancredo de Almeida Neves, no 
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primeiro semestre de 2014, manifestada nas dificuldades em leitura e escrita em algumas 
turmas. A atividade constitui-se de discussões e troca de experiências entre as bolsistas e os 
alunos do ensino médio inovador da escola parceira, tem como proposta o incentivo à leitura e a 
prática oral dos participantes da oficina, bem como o contato com diversos gêneros textuais, 
desenvolvendo a capacidade crítica, reflexiva, desafiadora e autônoma, visando expandir as 
habilidades de fala, escuta, leitura e escrita, previstas na Proposta Curricular do Estado de Santa 
Catarina. Os encontros são realizados semanalmente, após o encerramento das aulas regulares e 
têm duração de 45 minutos, a participação dos alunos é voluntária, ou seja, os que têm interesse 
ficam na escola mediante autorização dos pais. Espera-se a partir destas intervenções que os 
objetivos do projeto sejam alcançados, e que o hábito de leitura perpetue-se e auxilie na 
compreensão dos textos das demais disciplinas presentes na grade curricular. Duas orientações 
metodológicas e teóricas contribuem para estas atividades. A primeira, os direitos elementares 
de todos os leitores, apontados por Daniel Pennac; e a outra, a compreensão da literatura como 
exploração e meio para conhecimento do outro e de si mesmo, nos termos dos trabalhos de 
Louise Rosenblatt.  
Palavras Chaves: Círculo de Leitura. E. E. B. Tancredo de Almeida Neves. PIBID 
 

Diário de Leitura: a literatura em cena  
 

Caroline Trevisan 
Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó - UFFS 

 
O trabalho em questão apresenta uma proposta de atividade de leitura que é desenvolvida por 
alunos do ensino fundamental, na E.E.B. Nelson Horostecki, uma escola que se localiza no 
município de Chapecó, no estado de Santa Catarina. O relato apresentado surge do Estágio 
Curricular Supervisionado, momento em que é possível observar as mais diversas formas de se 
abordar os conteúdos em sala de aula, sejam eles relacionados à gramática ou literatura. Sendo 
assim, esta comunicação descreve a atividade acompanhada durante a etapa do estágio que 
consiste na observação de aulas, com vistas ao que os PCN’s orientam a respeito da leitura nos 
ciclos iniciais do ensino fundamental, bem como, o que alguns autores dessa área propõem 
acerca da literatura infantil e juvenil. Para isso, é realizado um trabalho em conjunto com a 
professora da escola mencionada, através de um diálogo, que permite o esclarecimento sobre 
como a atividade é desenvolvida em sala de aula, quais são os principais objetivos e qual é o 
retorno dos alunos a respeito da tarefa. A ação é nomeada: “Diário de Leitura”, e é a partir 
dessa produção os alunos podem ter outras impressões a respeito do livro literário que têm 
contato, se apropriando de alguns conceitos relacionados com a crítica literária e aproximando-
os do livro, a partir da descrição de experiências relacionadas à memória e sentimentos diante da 
obra lida. Com isso, é cabível a difusão uma das formas de aliar os saberes necessários sobre a 
literatura à realidade dos alunos, indo ao encontro do que os Parâmetros Curriculares Nacionais 
orientam, permitindo aos estudantes o acesso, aos mais diversos textos e obras na íntegra, o que 
também auxilia aos professores no sentido de sugestões no momento de elaboração de tarefas.  
Palavras-chave: literatura, estágio, ensino. 
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A narrativa realista de um anti-herói contemporâneo 
 

 Christianne Reis 
 Zila Letícia Pereira Rêgo 

Unipampa – Universidade Federal do Pampa, campus Bagé/RS 
 
O presente trabalho consiste em uma análise crítica/reflexiva sobre o livro – “Clóvis, a história 
de um menino mau”, de Miguel de Almeida. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a 
possibilidade de este livro proporcionar uma identificação entre o leitor (jovem) e a obra, bem 
como, sua adequação à sala de aula para estimular o aluno à leitura reflexiva e prazerosa. A 
temática da obra é contemporânea e recorrente na escola, na sociedade: a violência; violência 
esta que permeia pensamentos, emoções e atitudes experimentadas no contexto familiar, escolar 
e, consequentemente, social. A narrativa é linear com enredo polêmico e descrições diretas, 
realistas dos fatos. A construção de sentido da história é constituída por meio do trabalho 
gráfico harmonioso entre texto e imagem. Em apenas cinco capítulos o leitor conhece o anti-
herói e sua realidade suburbana. Partindo de premissas como as de Kramer, para quem educar 
jovens em contextos de barbárie “[...] é um dos nossos desafios. Para enfrentá-los é preciso 
trabalhar numa perspectiva de humanização, de resgate da experiência, de conquista da 
capacidade de ler o mundo, escrevendo a história coletiva, apropriando-nos das diferentes 
formas de produção da cultura, criando, expressando, mudando [...]”., pode-se dizer que a 
identificação do leitor jovem com a obra dá-se pela temática contemporânea, pela linguagem 
acessível, pelas aventuras, pelas oscilações emocionais(humor, alegria, tristeza) do protagonista, 
pelo desejo de liberdade, pela importância da socialização na adolescência e, principalmente, 
pela busca da construção da identidade. A partir dessas considerações justifica-se a relevância 
da presença desta obra em sala de aula, ainda que possa ser desafiador, pois trata-se de um 
assunto em consonância com a realidade violenta vivida por muitos adolescentes 
contemporâneos. Analisando dessa forma, o livro proporciona ao aluno a experiência do texto 
literário como prática humanizadora, cultural e social.  

Palavras-chave: violência, contexto social, leitor jovem e sala de aula. 
 

Percepção da criança frente à literatura 
 

Daniela dos Reis Miranda (UFVJM) 
Gabriela Pereira da Silva (UFVJM) 

Keila Marinalva Bento (UFVJM) 
 

Este trabalho terá como foco a percepção da literatura infantil diante do olhar da criança. O 
objetivo central deste é analisar e registrar a repercussão da inclusão da literatura infantil no 
processo de ensino e de aprendizagem em duas turmas de educação infantil de cinco anos e 
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ainda fazer uma reflexão sobre a importância da literatura para crianças, nesse sentido 
disponibilizou-se dados para que o educador possa realizar tal momento de forma mais lúdica e 
intencional. A pesquisa iniciou com levantamento bibliográfico sobre literatura infantil e os 
conceitos que articulam com tal tema e posteriormente deu-se início ao trabalho de campo em 
uma instituição de educação infantil, por meio de registros feitos em diários de bordo e em 
seguida realizou-se uma entrevista com as crianças obtendo assim os dados sobre como ela vê o 
mundo literário no seu dia a dia, diante dessas respostas fez-se um comparativo com crianças 
que participaram de parte do projeto de pesquisa que consistia em contação de histórias por 
outras pesquisadoras e de crianças que não participaram do mesmo. Conclui-se com isso que 
por meio da análise e registro das falas das crianças os momentos de histórias ficaram marcados 
desde que realizados de forma prazerosa e lúdica por quem lhe oferece tal momento. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Criança e infância. Representação infantil. 

 

“Contos e recontos”, formando mediadores, escritores e leitores no Pibid 
Letras/UFFS 

 

Djênifer Santin 
Universidade Federal da Fronteira Sul  

 
Considerando que um dos objetivos principais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID) é elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial dos 
professores nos cursos de licenciatura, o subprojeto de Letras da UFFS, em parceira com a 
Escola de Educação Básica São Francisco, em Chapecó, implementou ações que inseriram as 
bolsistas no ambiente escolar, proporcionando o contato direto com os alunos e com a sala de 
aula. Uma destas ações, desenvolvida por três acadêmicas bolsistas, foi o círculo de leitura e 
escrita. O tema gerador das ações foi “contos e recontos”. O objetivo deste projeto foi incentivar 
a prática da leitura e da escrita por meio do gênero contos, melhorando a capacidade leitora dos 
alunos e a criatividade na elaboração de textos a partir do gênero abordado. O projeto foi 
desenvolvido em duas turmas do 6º ano, da EEB São Francisco, o corpus de trabalho 
compreendeu os contos de fada tradicionais e contos literários brasileiros contemporâneos. O 
critério para a escolha dessas duas turmas foi a maior dificuldade em leitura e produção escrita, 
claramente perceptível durante a observação das turmas no período de ambientação. O trabalho 
com a leitura, significação e reescrita dos contos foi a estratégia para o aprimoramento das 
habilidades e competências dos educandos. O referencial teórico foi o trabalho da profa. Louise 
M. Rosenblatt (2002). Para ela, a literatura deve ser significativa para os estudantes. A atividade 
resultou em diversas versões alternativas para alguns contos, estas apresentavam elementos da 
realidade vivenciada pelos estudantes, um bairro periférico de uma cidade média do interior do 
estado.  

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Contos. Pibid.  
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Ecos das mídias no repertório infantil: pensando a partir textos de 
fantasia e criação de personagens 

 
Edna Mara da Silva de Souza  

(FCT/ UNESP-Presidente Prudente) 
 Renata Junqueira de Souza  

(UNESP-CELLIJ -Presidente Prudente) 
 

A construção textual é permeada de intertextualidades: um texto é produzido em diálogo com 
outros textos de diferentes naturezas. Desde esta perspectiva, o presente trabalho busca mostrar 
as conexões e as representações estabelecidas por jovens estudantes que participaram do Projeto 
Hora do Conto, realizado no Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil da 
Unesp Presidente Prudente, em 2013. Metodologicamente, durante os encontros foi utilizado 
roteiro para produção textual elaborado por Ricardo Azevedo, em seu livro “Vou me embora 
desta terra, é mentira não vou não” que prevê a construção coletiva dos textos. Aqui faz-se uma 
reflexão sobre os efeitos de diferentes produções midiáticas, principalmente televisivas e 
digitais (jogos), sobre o imaginário infantil, expressas na produção textual dos jovens leitores 
tanto na criação de personagens quanto na estrutura narrativa. Através de análises preliminares 
constata-se que na produção textual as crianças lançam mão de modelos narrativos já 
conhecidos como os contos de fada que na mídia aparecem na forma de desenhos animados, 
filmes e séries; e criam representações, muitas vezes fragmentadas, a partir do seu repertório 
fortemente marcado por heróis que circulam em produções televisivas e cinematográficas, bem 
como em jogos on e off line. Ainda, infere-se a relevância da oferta de novas/outras narrativas, 
através da contação ou da leitura de textos literários, para a construção e ampliação do 
repertório infantil.  

Palavras-chave: Literatura Infantil; Produções Midiáticas; Produção Textual; Estrutura 
Narrativa. 
 

A literatura infanto-juvenil e a 7ª arte: o incentivo à leitura através da 
adaptação de obras para as telas de cinema 

 

Edneide Maria Ferreira Santos 
Letras (UEMA), Educação Artísticas (UFMA) 

 
A literatura infanto-juvenil não está presente somente nos textos escritos e na voz dos 
contadores de histórias. Com o surgimento de diferentes fontes de informação, essa literatura se 
expandiu das páginas dos livros para outros tipos de linguagens artísticas, como a música, o 
teatro, a dança e principalmente o cinema. Uma das formas de trabalhar os clássicos da 
literatura infanto-juvenil na escola, além da leitura, é por meio da linguagem cinematográfica, 
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pois ao se utilizar recursos audiovisuais que abordam o enredo e remetem aos personagens de 
forma visual, os contos, as fábulas, os poemas e outros símbolos ligados à literatura Infanto-
Juvenil funcionam como uma importante ferramenta para o ensino-aprendizagem de crianças e 
adolescentes. Sendo parte do projeto de pesquisa, desenvolvido com alunos do sétimo ano da 
escola Municipal Benedito Leite, localizada na cidade de Rosário-Maranhão e tendo como 
referencial teórico Rosália Duarte (2002), Regina Zilberman (2003), entre outros que abordam a 
temática em questão, o presente trabalho pretende expor como a utilização de adaptações 
literárias, entre elas Peter Pan e Robson Crusoé, em versão de desenhos animados ou em versão 
fílmica clássica podem contribuir na divulgação da literatura e na formação de leitores, 
mostrando que o aluno-telespectador pode a vir se tornar leitor da obra, como no caso dos 
alunos da referida escola, pois se verificou que grande parte deles se mostraram interessados 
pela obra literária após a exibição dos filmes trabalhados, pois os filmes deram a eles 
oportunidade de se aproximarem da obra e convidá-los a ler o livro. A pesquisa procura apontar 
de que forma a adaptação fílmica de obras infanto-juvenis vem fazendo com que várias gerações 
se maravilhem e adquiram uma postura crítica, seja no formato de livros ou nas telas de cinema. 
Palavras-chave: Literatura Infanto-Juvenil, Cinema, Leitura. 
 

Geração mal-do-século: reverberações de Edgar Allan Poe e Álvares de 
Azevedo no ensino 

 

Eduarda da Silva (UFSC) 
Marina Siqueira Drey (UFSC) 

 
Essa apresentação, decorrente da experiência com o Estágio em Língua Portuguesa e Literatura 
II, intenta a socialização da recepção, por parte de uma turma do segundo ano do Ensino Médio, 
de um recorte da literatura Ultrarromântica proposto no planejamento de docência intitulado “O 
Ultra mo(vi)mento Romântico”, o qual fez uso das literaturas de Edgar Allan Poe e de Álvares 
de Azevedo. A escolha dos textos deu-se em razão da preocupação dos sujeitos partícipes 
envolverem-se com o que se convencionou chamar de gêneros secundários, por meio do contato 
com “macrorrepresentações” que compõem a historicidade humana. À vista disso, além do 
reconhecimento de manifestações literárias fundamentais do movimento Ultrarromântico, 
objetivou-se, ainda, a partir das escolhas textuais, continuar, e aprimorar, o processo de 
desenvolvimento das habilidades de leitura/escuta e produção textual oral/escrita, além de 
potencializar a valorização da leitura do texto literário como construção de sentido. Para que 
este movimento fosse desenvolvido recorreu-se às Propostas Curriculares Nacional – PCN 
(1998), e estadual – PC-SC, em razão de que estas ancoram-se, nos postulados 
sociointeracionistas da educação, tecidos por Vigotski e Bakhtin, nos quais a linguagem é 
tomada como ferramenta social psicológica e estruturante – que vincula as práticas sociais aos 
ensinamentos curriculares, visto que as ações pedagógicas, as práticas docentes e os recursos 
didáticos devem organizarem-se de forma a somar na construção dos alunos enquanto sujeitos 
críticos. Todavia, contrário à atitude protagonista observada no organismo escolar em questão, 
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os alunos envolvidos com a proposta, em sua maioria, não demonstraram valorizar o ensino 
formal, dessa forma, houve uma dificuldade elevada na recepção dos contos e dos poemas 
propostos e, principalmente, na articulação argumentativa requerida entre a leitura destes e as 
atividades sugeridas. 

Palavras-chave: Ultrarromantismo; Edgar Allan Poe; Álvares de Azevedo; Ensino; Estágio 
obrigatório. 
 

Das páginas do livro as páginas da internet: a literatura e as novas 
tecnologias em diálogo 

 
Elika da Silva 

(EBM. Batista Pereira) 
 

O presente trabalho busca socializar os resultados do projeto “Das páginas do livro as páginas 
da Internet”, realizada na Sala Informatizada da Escola Municipal Batista Pereira 
(Florianópolis-SC) junto ao grupo de estudantes do 1º. ao 5º. ano do Ensino Fundamental, 
totalizando 380 crianças, no período de 11 a 18 de abril de 2012 (atividades integradas a 
Semana Municipal do Livro), sob coordenação da professora de Tecnologia Educacional Elika 
da Silva. O objetivo deste projeto foi o de incentivar a leitura dos estudantes por meio dos 
ambientes virtuais, pois, acreditamos que os Sites de Literatura Infantil podem contribuir 
positivamente no processo de construção do gosto pela leitura. Os sites escolhidos foram o de 
Ângela Lago (WWW.angelalago.com.br) e o de Ziraldo Alves Pinto (WWW.ziraldo.com.br). O 
primeiro foi trabalhado com os estudantes do 1º, 2º ano, a partir da interação com a história da 
Chapeuzinho Vermelho, onde os alunos tinham a oportunidade de interagir com a história e 
escolher um final diferente. O site do autor Ziraldo foi utilizado com as turmas 3º, 4º e 5º ano, 
onde eles na Sala Informatizada leram a história do Menino Maluquinho Online, e depois 
produziram uma História em Quadrinhos sobre a leitura realizada. Os estudantes participaram 
ativamente e interagiram com os sites da melhor maneira possível, demonstrando interesse e 
entusiasmo pela dinâmica de leitura, assim como pela produção das histórias em quadrinhos e 
apresentação das mesmas, favorecendo assim a formação do pequeno leitor. Acreditamos que a 
literatura no espaço escolar contribui para uma relação construtiva da criança com o livro e para 
formação da sua identidade.  
Palavras-chave: Literatura infantil, leitura, novas tecnologias. 
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Entre livros e cantigas: a literatura infantojuvenil e a construção da 
memória e da identidade  

 
 

Fabrícia Vellasquez (UFRRJ)  

Luana Teixeira (UFRRJ)  
Rosana Figueiredo (UFRRJ)  

 

O presente trabalho é fruto das atividades que vêm sendo desenvolvidas por um grupo de 
bolsistas de um programa de iniciação à docência de Pedagogia/Seropédica da UFRRJ. Tal 
projeto tem como objetivo trabalhar com alunos da Educação Infantil em uma escola do mesmo 
município, valorizando a memória, individual e coletiva, no sentido de compreender a História 
Local, tendo como objeto de estudo a literatura infantojuvenil. Partimos do referencial teórico 
de Benjamin (1987), segundo o qual a perda da memória, e o querer esquecer, por vezes, 
representam um grave problema para a sociedade que perde sua história. Assim, com a intenção 
de buscar junto às crianças esse resgate, a literatura infantojuvenil foi escolhida justamente 
porque a exemplaridade e a ficcionalidade, presentes nessas obras, podem auxiliar no 
autoconhecimento e na identidade que as crianças, desde muito pequenas, já buscam. É como se 
a experiência ainda incompleta da realidade pudesse ser preenchida através dos textos literários, 
conferindo aos pequenos uma história, um nome, um vínculo (Zilberman, 1985). Por ser uma 
turma ainda não alfabetizada oficialmente, a literatura oral – através de textos próprios ou por 
outros também lidos – foi escolhida por sua autoria coletiva, que não resulta de uma 
individualidade, especialmente pelas cantigas populares. O projeto se realiza por meio de uma 
pesquisa-ação, em que as alunas bolsistas, utilizando a contação e a ‘cantação’, valorizam as 
histórias, e realçam aquilo que nós, desde pequenos, já reconhecemos por seus fios condutores 
(Sisto, 2001). Como resultados incipientes, pudemos vivenciar práticas escolares de valorização 
da identidade e da memória, além de observar que muitas crianças passaram a ter mais interesse 
quanto ao (re)conhecimento de seu espaço, por meio das histórias lidas e das cantigas 
trabalhadas. Por fim, os materiais já produzidos serão utilizados na construção de um espaço de 
memória: uma bebeteca na própria escola. 

Palavras-chave: literatura oral; literatura infantojuvenil; memória; identidade. 
 

A experiência da roda de contação de histórias como possibilidade de 
(re)significar tempos e espaços na educação infantil 

 

Gisele Gonçalves e Fernanda Gonçalves 
 

Este texto tem o objetivo de refletir sobre as relações estabelecidas entre as crianças, as 
narrativas infantis e as contações de histórias no contexto da educação infantil, a partir de uma 
experiência vivenciada com um grupo de crianças de 5 e 6 anos de idade, em uma creche 
conveniada à Rede Municipal de Florianópolis, resultado, este, do relatório final do Estágio 
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Supervisionado em Educação Infantil I e II para a conclusão do curso de Pedagogia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Ensaiamos, nesta circunstância, o lugar de professoras 
de educação infantil, no estabelecimento de um diálogo entre a teoria e prática. Pautamos na 
concepção de que organizações de tempos e de espaços são indissociáveis e intrínsecos ao 
planejamento pedagógico. Como consequência, tentamos significar e/ou resignificar alguns 
espaços da creche tornando-os lugares das/para as crianças, no sentido de humanizá-los, uma 
vez que, entendemos a educação como um processo de humanização. Para tanto, um dos nossos 
focos se constituiu nos momentos da roda, principalmente nas “rodas de contações de histórias”, 
bem como a formação dos pequenos leitores literários. Primeiramente, versaremos sobre as 
concepções de criança e infância que orientaram nossa prática durante as vivências do estágio, 
bem como as concepções de tempo e espaço. Por fim, desdobraremos nossas análises sobre os 
momentos de contações de histórias que aconteceram no momento da roda e, naquele lugar que 
construímos junto às crianças.  

Palavras-chave: Roda; Contação de histórias; Tempos e Espaços. 

A leitura midiática dos contos de fadas para o leitor jovem 
 

Franciele Fátima Baccon 
Centro Universitário UNIVATES 

Rosane Maria Cardoso 
 

 
Contemporaneamente têm surgido cada vez mais versões e adaptações de contos de fadas para o 
público juvenil. Filmes, séries e romances, inclusive em coletâneas conhecidas como sagas, têm 
conquistado adeptos entre os jovens que encontram nessas narrativas situações que se 
aproximam de seus interesses. Este pôster apresenta o livro “Veneno” da trilogia Encantadas da 
autora Sarah Pinborough. A saga gira em torno de inversões dos contos de fadas, mostrando que 
estes nem sempre acabam com o tradicional “felizes para sempre” e que nem tudo é o que 
parece. Em “Veneno”, há uma mescla de vários contos famosos, com ênfase na história de 
Branca de Neve. A autora, de forma sarcástica, erótica, realista e com a construção de um 
desfecho completamente inesperado, propõe repensar vilões famosos: nem sempre a rainha é má 
e a princesa é ingênua. O objetivo deste trabalho é observar como o texto propõe a interação do 
leitor jovem, bem como a forma como se apropriam dos contos de fadas. Nesse sentido, busca-
se suporte teórico nas teorias recepcionais, focalizando, basicamente, a figura do herói. Para 
isso, pretende-se abordar a inserção da literatura de massa, como produto cultural 
contemporâneo, na leitura e na literatura juvenil. O que se problematiza, neste estudo, é como o 
leitor jovem percebe a leitura do mundo no conto de fadas e nos seus desdobramentos 
atualizados, o que permite que haja tantas reiterações, ainda que fortemente mercadológicas, 
sobre o gênero. Este trabalho faz parte de uma série de discussões a respeito do conto de fadas 
feitas por um grupo de estudos sobre este tipo de narrativa. Até o momento, tem-se investigado 
teoricamente o tema, buscando-se bases para uma posterior pesquisa-ação. 
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Palavras- chave: Contos de Fadas. Leitor Jovem. Literatura. 
 

As ações do núcleo de literatura e infância do Pet de Pedagogia  

(UFSC-2012-2013) 
 

Giselli de Oliveira da Silveira 
(PET/Pedagogia – UFSC) 

Aline Effting 
(PET/Pedagogia – UFSC) 

Daniela Martins 
(PET/Pedagogia – UFSC) 

Eliane Debus - UFSC 
 
O presente trabalho busca publicizar as atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação 
Tutorial (PET) de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em particular 
aquelas realizadas no âmbito do núcleo 3 “Literatura e Infância” nos anos de 2012 e 2013, sob 
coordenação da professora Doutora Eliane Debus. As atividades apresentadas dialogam tanto 
com a literatura infantil e juvenil produzidas em Santa Catarina, como também, com a contação 
de história. No período participamos de diversas atividades, entre elas destacamos: 1) Projeto de 
pesquisa “Dicionário Eletrônico: a produção literária para crianças e jovens em Santa Catarina 
(escritores, ilustradores e seus livros)” que nos possibilitou durante os anos de 2012 e 2013 a 
ampliação do conhecimento acerca da produção literária do Estado de Santa Catarina, 
mapeando os títulos e construindo resenhas. 2) Em abril de 2012 colaboramos ativamente na 
organização do “5º Seminário de Literatura Infantil e Juvenil”. Organizamos e participamos dos 
seguintes cursos: 3) Cursos de extensão “Fruição Literária, Criação Teatral e Estudos sobre 
Infância” (setembro a novembro, 2012); 4) “Práticas de Mediação da Leitura Literária com 
Crianças” (setembro a novembro, 2012); 5) Minicurso “Produção de artigos e resenhas”, 
ministrada por Clarissa Laus de Oliveira (dezembro, 2012); 6) Exposição dos “Livros 
Artesanais na Semana do Municipal do Livro Infantil” (abril, 2013) e 7) “Conferência sobre 
Ecoliteracia e literatura”, ministrada pelo Prof. Dr. Rui Ramos, Professor da Universidade do 
Minho/Portugal) (junho, 2013). Por fim, realizamos o levantamento do acervo dos títulos de 
livros brinquedos no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da UFSC (agosto a outubro, 
2013). Constatou-se que estas atividades contribuíram na formação e ampliação do 
conhecimento das estudantes sobre a relação literatura e a formação de leitores. 
Palavras-chave: Programa Tutorial de Educação; literatura; infância. 
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O útil na obra O meu amigo pintor nas perspectivas freudianas e 
todorovianas 

 
Hanne Rafaella Turek Lucio  

UTFPR 
Jope Leão Lobo  

G-UTFPR 
Mayara Saad Fadel  

G-UTFPR 
Alice Atsuko Matsuda 

 (Profª Orientadora UTFPR)  
 

O presente trabalho pretende desenvolver uma análise do livro O Meu Amigo Pintor (2011), de 
Lygia Bojunga sob o prisma do Fantástico (1939), de Todorov e Instinto de Morte (Além do 
Princípio de Prazer, 1920), de Freud. A história desse livro tem como protagonista um menino 
chamado Cláudio. A personagem tem como melhor amigo um pintor que se suicida. Isto posto, 
a história é organizada como um diário, o qual ilustra as angústias e dúvidas do garoto 
suscitadas pelo suicídio do pintor. Utilizaremos Todorov para demonstrar que em toda narrativa 
fantástica subjaz um tabu, o qual indica um motivo para a escrita da narrativa. Utilizaremos 
Freud para argumentar, por meio do texto, que o tabu presente no livro (suicídio) é importante 
para ilustrar o fato de a criança ser capaz de reagir às dificuldades da vida (no caso do livro 
estudado: a morte) de maneira mais equilibrada que um adulto, posto que as personagens 
Cláudio e Meu amigo Pintor têm o Instinto de Morte exacerbado, porém o segundo comete 
suicídio e o segundo não. Cremos que, portanto, o ensinamento transmitido pelo livro O Meu 
Amigo Pintor, é o de que se pode conversar sobre qualquer assunto com as crianças. Cremos 
que Bojunga utilizou o tabu do suicídio com a intenção de criticar o padrão social de esconder 
fatos como o suicídio das crianças, isso nos foi esclarecido por meio de Todorov (2004[1939]) e 
Freud (1920). Por meio do primeiro, conseguimos discorrer sobre o tabu presente no texto, por 
meio do segundo confirmamos que é mais difícil para um adulto do que para uma criança lidar 
com o Instinto de Morte. Com isso cremos ter demonstrado com uma análise minuciosa das 
duas personagens mais importantes de O Meu Amigo Pintor (2011), Cláudio e Meu Amigo 
Pintor, o útil nesse livro. 

Palavras-chave: Fantástico. Instinto de Morte. O Meu Amigo Pintor. 
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Uma via de duas mãos: reflexões sobre leitura e violência a partir dos 
diálogos entre “Laranja Mecânica” e “Minichefão” 

 
Isadora Franco Felício dos Santos 

Colégio São Domingos (CSD) 
Juliana Pádua Silva Medeiros 

Universidade de São Paulo (USP) / Colégio São Domingos (CSD) 
 
Este artigo tem como objetivo discorrer sobre práticas de mediação de leitura utilizadas durante 
as análises das relações dialógicas entre texto literário e outras linguagens de cunho imagético, 
bem como apresentar um dos produtos do estudo investigativo sobre esses ricos diálogos entre 
literatura e artes visuais. Cabe ressaltar que tal proposta é fruto do projeto “Com a palavra, a 
imagem!”, realizado com alunos do Ensino Médio, no Colégio São Domingos, no ano de 2014, 
no qual os educandos foram convidados a vivenciar atividades leitoras pautadas na 
experimentação, isto é, em um ensaiar e se ensaiar no texto e na vida. Estruturalmente, o 
presente trabalho visa enlaçar reflexões sobre a promoção de um multiletramento – relato da 
professora acerca da formação de um leitor hábil a deleitar-se com a miríade de signos que vão 
se enredando por meio de uma sensibilidade perceptiva, sinestésica e uma dinâmica mental 
capaz de colocá-lo em interação com os múltiplos objetos estéticos que emergem na sociedade 
contemporânea – com uma análise comparativista em que a aluna Isadora Franco Felício dos 
Santos tece intricadas redes de significação entre “Laranja Mecânica”, de Anthony Burgess, e 
“Minichefão” de Lúcia Pimentel Góes, indo da palavra à imagem (adaptação cinematográfica de 
Stanley Kubric e as ilustrações de Rogério Coelho, respectivamente). No mais, cabe pontuar 
que, neste exercício reflexivo de uma produção coletiva, educadora e aluna costuraram juntas 
leituras que afloram sentidos intra, extra e para além dos arranjos artísticos, visto que alargam 
horizontes, avistando a complexidade do universo por meio de um movimento experimental, 
alinear, multidirecional o qual fomenta a (inter)subjetividades. 
Palavras-chave: Mediação; Multiletramento; Protagonismo. 
 

Venha ler que eu quero conhecer: a leitura como suporte para a ação 
pedagógica 

 
Janete De Fátima Ferreira Caldas 

Universidade Estadual Do Centro Oeste - Unicentro 
 
O presente trabalho de pesquisa-ação originou-se a partir da reflexão de professores do Ensino 
Fundamental de uma escola localizada na periferia da cidade de Guarapuava, Pr. Constatou-se 
defasagem nas produções escritas, na compreensão dos textos e dos conteúdos abordados nos 
livros didáticos por parte dos alunos. Verificou-se o uso reduzido desse suporte textual enquanto 
complementar às ações voltadas para a prática da leitura. Visando superar algumas ações 
naturalizadas e mecânicas como: cantinho de leitura ou hora da leitura busca-se renovar as 
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possibilidades de leitura que podem ser trabalhadas numa perspectiva desafiadora para a 
criança. Apesar da grande importância que a literatura exerce na vida da criança, no 
desenvolvimento emocional, na capacidade de expressar suas ideias, de acordo com Machado 
(2001), elas não gostam de ler e fazem-no por obrigação. A partir dessa problemática, objetiva-
se despertar a comunidade escolar para a importância de incrementar os momentos de leitura na 
escola, por meio do “venha ler” na escola. Essa ação terá como recurso os textos dos livros 
didáticos. Espera-se com isso valorizar conteúdos históricos, História do Brasil, povos, 
conquistas politicas e econômicas, língua, arte e cultura do povo brasileiro.  

Palavras-chave: Leitura. Livros Didáticos. Comunidade/Interação. 
 

O contar e mediar histórias: as contribuições do mundo literário na 
educação infantil 

 

Josiane Aparecida Pinheiro Soares 
Natália dos Santos Pereira (UFVJM) 

 
A Literatura Infantil na Educação Infantil é de extrema importância na formação do leitor em 
formação. O presente artigo se propôs a refletir como o mundo literário pode influenciar as 
crianças a se tornarem leitores assíduos e críticos por meio de intervenções lúdicas envolvendo a 
Literatura Infantil no contexto da Educação Infantil. Neste sentido o trabalho foi desenvolvido 
em uma Instituição município de Diamantina, Minas Gerais, em uma turma de crianças com 
faixa etária entre 4 e 5 anos, com objetivo de proporcionar às crianças o contato com a 
Literatura Infantil por meio de abordagens lúdicas. Optamos por desenvolver este projeto nesta 
instituição, uma vez que a mesma não desenvolve um trabalho significativo com Literatura 
Infantil, por não contar com um espaço de leitura. Este trabalho trata-se de uma reflexão acerca 
da literatura infantil em conjunto com o analisar de contar e mediar histórias como práticas de 
intervenção pedagógica em uma turma de Educação infantil, com faixa etária de quatro e cinco 
anos. A reflexão foi feita a partir de pesquisas bibliográficas de autores que contribuem com o 
tema. Contar histórias de maneira lúdica nos permitiu um olhar diferenciado no uso pedagógico 
dos livros, mostrando às crianças e a nós mesmas que pode sim ser prazeroso explorar um bom 
livro. As histórias permitiram explorar o imaginário dos pequenos e nos mostraram o quão 
longe podemos chegar com tão pouco. 
Palavras-chave: Educação infantil; literatura infantil; contar e mediar histórias. 
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Programa de incentivo à leitura e escrita, memória e identidade cultural: 
desenvolvimento social a partir de praticas de leitura e escrita 

 
Junio Adão Ribeiro Leite 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 
 

O presente Programa tem como objetivo a promoção de ações que incentivem a disseminação 
da educação em projetos socioeducativos, espaços escolares ou não, usando como principal 
ferramenta a união de práticas de leitura e escrita, promoção da memória coletiva e olhares para 
a educação patrimonial sem perder a dimensão dialógica sobre a questão do currículo e do ato 
de ensinar/aprender. Sob a perspectiva da Educação Libertadora desenvolve atividades de 
incentivo à leitura e escrita contextualizadas com temas de relevância social abordando em suas 
práticas o desenvolvimento da linguagem em suas diferentes interfaces promovendo o 
reconhecimento e entendimento dos diversos recursos comunicativos, buscando a valorização 
da identidade e memória de seu público alvo que conta com crianças atendidas pela Educação 
Infantil, pessoas jovens e adultas atendidas pela EJA das escolas municipais de São João del-
Rei/MG. Conta em sua metodologia com encontros regulares onde são realizadas atividades de 
reforço escolar, práticas de leitura e escrita, ações aliadas a educação patrimonial, além de um 
trabalho de valorização humana aliado a atividades produtivas e psicossociais que privilegiam a 
reinserção social de pessoas privadas de liberdade atendidas pela APAC. As ações desse 
Programa possibilitaram a ampliação do senso critico, da capacidade imaginativa, criativa e 
reflexiva diante da realidade buscando trabalhar a partir de diversos recursos a importância da 
memória, bem como, o resgate da cultura enriquecendo o aprendizado de seus atores, 
promovendo assim, o indivíduo, que deixa de ter o papel de se ajustar à sociedade para de fato 
integrá-lo. É preciso, pois, que ao tomar consciência de sua realidade, o homem reflita sobre ela, 
comprometendo-se em transformá-la. 
Palavras-chave: Incentivo à Leitura e Escrita, Memória, Identidade Cultural. 
 

Círculos de leitura: formando mediadores e leitores 
 

Camila Regina Fontana (UFFS) 
 Karine Damiani (UFFS)  

Mayara Bruna Saugo (UFFS) 
  

Este trabalho apresenta as atividades do Círculo de Leitura, iniciativa desenvolvida pelo 
subprojeto de PIBID/Letras, da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus 
Chapecó. Este subprojeto é parte e está vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), aprovado pelo edital n° 61/2013 e financiado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES). O Círculo de Leitura foi resultado de uma 
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demanda apresentada pelos professores da escola E. E. B. Tancredo de Almeida Neves, no 
primeiro semestre de 2014, manifestada nas dificuldades em leitura e escrita em algumas 
turmas. A atividade constitui-se de discussões e troca de experiências entre as bolsistas e os 
alunos do ensino médio inovador da escola parceira, tem como proposta o incentivo à leitura e a 
prática oral dos participantes da oficina, bem como o contato com diversos gêneros textuais, 
desenvolvendo a capacidade crítica, reflexiva, desafiadora e autônoma, visando expandir as 
habilidades de fala, escuta, leitura e escrita, previstas na Proposta Curricular do Estado de Santa 
Catarina. Os encontros são realizados semanalmente, após o encerramento das aulas regulares e 
têm duração de 45 minutos, a participação dos alunos é voluntária, ou seja, os que têm interesse 
ficam na escola mediante autorização dos pais. Espera-se a partir destas intervenções que os 
objetivos do projeto sejam alcançados, e que o hábito de leitura perpetue-se e auxilie na 
compreensão dos textos das demais disciplinas presentes na grade curricular. Duas orientações 
metodológicas e teóricas contribuem para estas atividades. A primeira, os direitos elementares 
de todos os leitores, apontados por Daniel Pennac; e a outra, a compreensão da literatura como 
exploração e meio para conhecimento do outro e de si mesmo, nos termos dos trabalhos de 
Louise Rosenblatt.  

Palavras-chaves: Círculo de Leitura; E. E. B. Tancredo de Almeida Neves; PIBID. 
 

Livros artesanais na 5ª Semana Municipal do Livro Infantil de 
Florianópolis (SC) 

 
Larissa Goedert Cabral - UFSC 

Giselli de Oliveira da Silveira - UFSC 
Eliane Debus - UFSC 

 
Este trabalho tem como objetivo socializar a participação do Núcleo 3“Literatura e infância”, do 
Programa de Educação Tutorial (PET) de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) na 5ª. Semana Municipal do Livro Infantil, da Cidade de Florianópolis (SC), por meio 
da organização da exposição “Livros brincantes: uma tessitura artesanal”. Os livros foram 
confeccionados pelos acadêmicos da 5ª fase do Curso de Pedagogia/UFSC durante a disciplina 
Literatura e infância, ministrada pela professora Eliane Debus, no período de 2013 a 2014, 
totalizando 70 livros; livros construídos de diversos materiais (pano, plástico, EVA, madeira, 
papelão, entre outros) e formatos variados (redondos, quadrados, entre outros) ampliando o 
repertório sobre as possibilidades de criação de livros. A atividade foi realizada no dia 16 de 
abril, no período matutino e vespertino, no Centro de Educação continuada (CEC) da Rede de 
Educação do Município de Florianópolis e neste espaço foram recebidas 9 turmas de crianças 
(da Educação Infantil aos anos Inicias do Ensino Fundamental), totalizando uma média de 180 
crianças. As bolsistas receberam as crianças auxiliando no manuseio dos livros valorizando a 
leitura sensorial, bem como na mediação da leitura dos livros em pequenos grupos e 
individualmente. Constatou-se o interesse das crianças pelos livros enquanto objetos brincantes, 
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que além de aproximá-las dos rituais iniciais de leitura (abrir e fechar páginas) sensibilizam para 
a leitura literária. Percebemos, também, o interesse dos professores e adultos que 
acompanhavam as crianças pelos livros e as possibilidades que eles apresentavam. Concluímos 
que a exposição propiciou aos seus visitantes o contato com o livro objeto, objeto impregnado 
de ludicidade. 
Palavras-chave: Livro Artesanal, PET Pedagogia, Formação De Leitores. 
 

Todo mundo conta histórias: crianças e professoras tecendo e 
partilhando suas narrativas 

 
Liliane Alves da Silva (UFSC) 

Adriana da Costa (UFSC)  
Marilei Maria da Silva (UFSC) 

 
O objetivo deste trabalho é socializar e refletir sobre a vivência “Roda de Histórias”, realizada 
nos anos de 2012, 2013 e 2014, no segmento dos Anos Iniciais do Colégio de Aplicação, da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Esta atividade acontece uma vez por semana, na sala de 
aula, e reúne alunos de cinco turmas, sendo dois primeiros anos e três segundos anos, para ouvir 
e contar histórias. As histórias, sem qualquer vinculação com o conteúdo escolar, são preparadas 
previamente pelos contadores que utilizam como recurso apenas a palavra falada. Ainda que 
estas histórias sejam retiradas de livros, optamos por contá-las. Esta opção fundamenta-se na 
observação, na experiência e em estudos bibliográficos sobre a literatura e a narração oral de 
histórias no espaço escolar e sua contribuição para a formação das crianças. Buscamos construir 
um espaço que estimule a produção narrativa das crianças. Na medida em que os vínculos com 
os contadores, com os colegas, com o espaço e com as vivências são construídos, as mesmas 
assumem a palavra. Como resultados parciais de nossas reflexões, apontamos que esta prática 
tem possibilitado às crianças enriquecer sua expressão oral e escrita, desenvolver seu interesse 
pela leitura, sua criatividade, sua capacidade e riqueza imaginativa. Bem como ampliar seu 
repertório de vocabulário e possibilitar o contato com outras culturas e diferentes concepções de 
mundo. Essa organização potencializa a interação entre os professores, constituindo-se ainda 
como espaço de formação e trocas. Durante o período de realização da “Roda de Histórias” 
percebemos, na condição de professores, a importância de utilizar-se da arte de narrar com 
objetivo de fruição e não como pretexto para explorar os conteúdos didáticos, o que submeteu a 
uma discussão curricular do ensino da Língua Materna, especificamente dos processos de 
letramento. 
Palavras-chave: Narração. Histórias. Criança. Formação 
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E nem todos foram felizes para sempre: o papel dos contos infantis na 
formação integral da criança 

 
Mariane Aparecida Pereira 

Centro Universitário Municipal de São José - USJ 
 

 
A presente pesquisa teve como objetivo investigar se os contos infantis auxiliam no 
desenvolvimento e na formação integral da criança, e a reação delas ao entrarem em contato 
com contos e histórias cujo final difere do “felizes para sempre”. Para a realização do trabalho, 
buscou-se, investigar as reações das crianças quando apresentados contos em que os finais são 
tristes ou até trágicos e as contribuições de demais contos, utilizados no cotidiano educativo de 
uma instituição pública. A instituição objeto da pesquisa foi o Centro de Educação Infantil, 
localizado no município de São Pedro de Alcântara (SC) com um grupo de doze crianças com 
idade entre três e quatro anos. A metodologia utilizada foi uma pesquisa-ação, que foi iniciada 
com um levantamento de dados bibliográficos pertinentes ao tema, seguida de observações em 
campo e finalizada com intervenções trazendo seis histórias e contos previamente selecionados. 
Como estratégias de pesquisa, foram realizadas observações acompanhadas de registro manual 
escrito, câmera fotográfica para fazer registro dos momentos significativos e câmera filmadora 
para registro das falas das crianças. A partir das vivências no campo de pesquisa e das análises 
verificou-se que o contato com livros, a contação de histórias e contos no Centro de Educação 
Infantil ocorrem em momentos distintos oportunizando não somente a imaginação e a 
criatividade, mas também outras habilidades, as quais são fundamentais para o desenvolvimento 
integral da criança. Os contos com finais “tristes” foram abertamente recebidos pelas crianças, 
suas reações foram de aceitação sem maiores questionamentos ou comentários. A fala das 
crianças constatou que esse tema pode ser abordado e explorado com mais frequências na 
Educação Infantil. Essa situação confirma que ter contato com livros, contação de histórias e 
contos, mesmo aqueles que diferem dos “finais felizes” no cotidiano de Centros de Educação 
Infantil pode contribuir significativamente para o desenvolvimento integral da criança. 

Palavras-chave: Educação Infantil, Contação de Histórias, Finais tristes. 
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O mito em “Onde está Iemanjá?”: um exercício reflexivo sobre a obra 
literária para infância como espaço plurissignificativo do ser humano 

diante do mundo 
 

Marília Lima Nunes Gouvêia 
Colégio São Domingos (CSD) 
Juliana Pádua Silva Medeiros  

Universidade de São Paulo (USP) / Colégio São Domingos (CSD) 
Joana Marques Ribeiro 

Universidade de São Paulo (USP) / Colégio São Domingos (CSD) 
 
A escola é um lugar propício para experimentar a diversidade cultural, de pensamentos e de 
linguagens (modos ou semioses), sendo, portanto, um espaço riquíssimo para multiletramentos e 
plurilinguismos. Nessa esteira, cabe ao mediador criar estratégias capazes de promover 
diferentes práticas sociais de leitura, cuja vivência proporcione o desenvolvimento de uma 
postura crítica diante de valores/informações/discursos veiculados pelos objetos culturais, 
produzidos nos mais vastos meios de expressão. Sob esse veio, o projeto de investigação “Com 
a palavra, a imagem!”, ofertado aos alunos do Ensino Médio no Colégio São Domingos, em 
2014, vislumbrou uma abordagem complexa, cuja proposta ofertasse a experimentação de uma 
linguagem polissêmica e, assim, solicitasse participação mais ativa do leitor na construção da 
rede de sentidos. Nessa (a)ventura de preencher os vazios e alargar significados, os adolescentes 
eram desafiados a movimentar diferentes áreas do saber, expondo o repertório individual em 
atividades de leitura que permitissem traçar relações entre o texto literário e as artes visuais. No 
desdobramento de alguns ensaios de natureza sensível e acadêmica, a estudante Marília Lima 
Nunes Gouvêia analisou a obra literária Onde está Iemanjá?, de Leny Werneck, na perspectiva 
dos mitos. Eis, então, o cerne deste trabalho: discorrer sobre as interlocuções entre a rede de 
significados urdida durante a leitura pela aluna e o processo de formação de jovens leitores 
mediado pela educadora. No mais, o presente artigo contempla o ato de ler para além do 
universo da escrita, abarcando a ilustração, e reforça o olhar sobre a literatura como complexo 
fenômeno de criação humana que se constrói indissociável da cultura, da história e da 
sociedade. Em linhas gerais, relato uma atividade leitora em que o mediador garante 
possibilidades para que as subjetividades de seus alunos diante da obra de arte apareçam, mas 
também se ponham à prova, se ensaiem, se inventem e se transformem. 
Palavras-chave: Mediação; Mito; Multiletramento; 
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A infância da língua: necessidades e possibilidades para um letramento 
ludo-poético. 

 
Marcos Marsuwell Ferreira Garcia 

Universidade do Sagrado Coração (USC) 
 

É comum ver crianças brincando com a língua, existem casos de crianças que estão se letrando 
ou alfabetizando e inventam palavras, neologismos e nos encantam com suas aventuras 
linguísticas, alias, brincar com a linguagem é um gesto típico da infância. Exemplos de jogos 
com palavras estão espalhados pelo Brasil, cantigas de roda, trava-língua, jogos literários, livros 
brinquedos etc., esses jogos cheios de sabedoria de linguagem, de desafios, de figuras de 
linguagem, de ritmos e de silêncios, envolvem os participantes em uma brincadeira prazerosa e 
nessa vivência ludo poética agem em sociedade, em comum união, em cooperação cantam, 
dançam, e, sobretudo, pensam. Vamos brincar de infância da língua? Quem dá nome aos seres? 
O poder de nomear significava para os antigos hebreus dar às coisas a sua verdadeira natureza, 
ou reconhecê-la. Para o pesquisador Alfredo Bosi, esse poder é o fundamento da linguagem, e 
por extensão, o fundamento da poesia. De modo que a poesia nasce junto com a linguagem, com 
a nomeação dos seres o homem conhece o mundo e conhece a si mesmo, se humaniza. Negar a 
fruição da linguagem da literatura e da poesia é mutilar, pela raiz, a nossa humanidade. Quando 
a criança entra na fase escolar, na sala de aula, as estratégias tradicionais de alfabetização 
implicam numa ruptura profunda com a experiência anterior: uma experiência viva, concreta, 
poética, prazerosa, espontânea com a linguagem. Sabe-se que a criança traz, para a escola, uma 
experiência linguística que, em sua prática é poética. O projeto A infância da língua – 
necessidades e possibilidades para um letramento poético desenvolve vivências de letramento 
utilizando jogos poéticos, e tem como proposta, incentivar a leitura e escrita através de enigmas 
literários e brincadeiras textuais, preservando o fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo que 
identifica a sensibilidade poética. 

Palavras-chave: Leitura; incentivo; lúdico. 
 

Círculos de leitura: formando mediadores e leitores 
 

Camila Regina Fontana (UFFS)  
Karine Damiani (UFFS)  

Mayara Bruna Saugo (UFFS)  
 

Este trabalho apresenta as atividades do Círculo de Leitura, iniciativa desenvolvida pelo 
subprojeto de PIBID/Letras, da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus 
Chapecó. Este subprojeto é parte e está vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), aprovado pelo edital n° 61/2013 e financiado pela Coordenação 
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de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES). O Círculo de Leitura foi resultado de uma 
demanda apresentada pelos professores da escola E. E. B. Tancredo de Almeida Neves, no 
primeiro semestre de 2014, manifestada nas dificuldades em leitura e escrita em algumas 
turmas. A atividade constitui-se de discussões e troca de experiências entre as bolsistas e os 
alunos do ensino médio inovador da escola parceira, tem como proposta o incentivo à leitura e a 
prática oral dos participantes da oficina, bem como o contato com diversos gêneros textuais, 
desenvolvendo a capacidade crítica, reflexiva, desafiadora e autônoma, visando expandir as 
habilidades de fala, escuta, leitura e escrita, previstas na Proposta Curricular do Estado de Santa 
Catarina. Os encontros são realizados semanalmente, após o encerramento das aulas regulares e 
têm duração de 45 minutos, a participação dos alunos é voluntária, ou seja, os que têm interesse 
ficam na escola mediante autorização dos pais. Espera-se a partir destas intervenções que os 
objetivos do projeto sejam alcançados, e que o hábito de leitura perpetue-se e auxilie na 
compreensão dos textos das demais disciplinas presentes na grade curricular. Duas orientações 
metodológicas e teóricas contribuem para estas atividades. A primeira, os direitos elementares 
de todos os leitores, apontados por Daniel Pennac; e a outra, a compreensão da literatura como 
exploração e meio para conhecimento do outro e de si mesmo, nos termos dos trabalhos de 
Louise Rosenblatt.  
Palavras-chave: Círculo de Leitura. E. E. B. Tancredo de Almeida Neves. PIBID. 

 

“Contos e recontos”, formando mediadores, escritores e leitores no Pibid 
Letras/UFFS 

 

Ana Elizabeth Fornara 
Michele Schneiders 

Djênifer Santin 
 Universidade Federal da Fronteira Sul 

 
Considerando que um dos objetivos principais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID) é elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial dos 
professores nos cursos de licenciatura, o subprojeto de Letras da UFFS, em parceira com a 
Escola de Educação Básica São Francisco, em Chapecó, implementou ações que inseriram as 
bolsistas no ambiente escolar, proporcionando o contato direto com os alunos e com a sala de 
aula. Uma destas ações, desenvolvida por três acadêmicas bolsistas, foi o círculo de leitura e 
escrita. O tema gerador das ações foi “contos e recontos”. O objetivo deste projeto foi incentivar 
a prática da leitura e da escrita por meio do gênero contos, melhorando a capacidade leitora dos 
alunos e a criatividade na elaboração de textos a partir do gênero abordado. O projeto foi 
desenvolvido em duas turmas do 6º ano, da EEB São Francisco, o corpus de trabalho 
compreendeu os contos de fada tradicionais e contos literários brasileiros contemporâneos. O 
critério para a escolha dessas duas turmas foi a maior dificuldade em leitura e produção escrita, 
claramente perceptível durante a observação das turmas no período de ambientação. O trabalho 
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com a leitura, significação e reescrita dos contos foi a estratégia para o aprimoramento das 
habilidades e competências dos educandos. O referencial teórico foi o trabalho da profa. Louise 
M. Rosenblatt (2002). Para ela, a literatura deve ser significativa para os estudantes. A atividade 
resultou em diversas versões alternativas para alguns contos, estas apresentavam elementos da 
realidade vivenciada pelos estudantes, um bairro periférico de uma cidade média do interior do 
estado.  

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Contos. Pibid.  

 

Shrek: onde os clássicos se encontram 
 

Michelle Lima Ferreira 
Colégio SOFTE – RJ 

Colégio ABEU 
 

Em meio a uma chuva de adaptações de contos para o cinema podemos perceber a importância 
do fantástico e do maravilhoso e quanto de dificuldade a literatura mundial atual encontra para 
alcançar as mesmas proporções de difusão dos grandes clássicos. Visando um projeto audacioso 
de intertextualidade, a produtora cinematográfica Dream Works lança em 2001 o filme Shrek, 
baseado no livro homônimo de William Steig, onde a ideia principal é juntar grandes 
personagens dos contos infantis ao redor de uma história principal. Paródias dialogam com a 
metalinguagem, ao fazer referências a outros filmes, principalmente da Disney. A presente 
pesquisa visa investigar as circunstâncias em que essas personagens foram inseridas no contexto 
da animação e que características individuais fizeram com que tais personagens fossem 
escolhidas, bem como as consequências que essa mistura trouxe para a estrutura da narrativa. É 
sabido que, nos dias de hoje, nossas crianças têm acesso ilimitado ao mundo virtual e que 
muitos, por questão de hábito ou falta de incentivo, preferem o computador ao livro. Mas, se o 
cinema consegue nos fornecer ferramentas como essa para trabalharmos leitura, por que não 
utilizar? Um aluno pode tornar-se leitor após ter se encantado com uma personagem na versão 
cinematográfica? Ler o livro e depois assistir a sua versão em filme, não pode gerar um 
excelente debate na sala de aula, onde todos podem apontar semelhanças e diferenças entre 
ambos os formatos? Por que a animação é tão discriminada como ferramenta de ensino? Que 
simbologia representa o ogro, o gato e o burro? E a amizade entre eles? Estas e outras perguntas 
é o que tentamos responder ao longo de nosso trabalho. 

Palavras-chave: Shrek; Clássicos; Literatura Infantil. 
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Tradução comentada do conto “No castelo que se vai” de Marina 
Colasanti: desafios e soluções 

 
 Natália Schleder Rigo 

UFSC 
 

O presente trabalho apresenta uma tradução comentada do conto “No Castelo que se Vai” de 
Marina Colasanti. A tradução realizada pela autora, também tradutora, envolveu o par 
linguístico: língua portuguesa (língua fonte do texto de partida) e língua brasileira de sinais – 
libras (língua alvo do texto de chegada). Esse estudo visa apresentar os desafios e as soluções 
tradutórias encontradas pela autora no seu processo de tradução literária. Alguns dos desafios, 
entendidos como problemas tradutórios de várias ordens, são classificados e descritos no estudo 
e, em seguida, as soluções tradutórias empregadas pela tradutora são apresentadas. Como forma 
de reflexão sobre as estratégias escolhidas, a autora tece alguns comentários acerca do trabalho 
realizado apresentando uma complementação teórica em diálogo com alguns autores da área dos 
Estudos Literários e Literatura Surda (narrativas orais e sinalizadas), Estudos das Línguas de 
Sinais (aspectos linguísticos) e Estudos da Tradução (texto literário e aspectos culturais). A 
realização do trabalho de tradução e seu registro por meio desse estudo trouxeram algumas 
implicações interessantes a serem refletidas sobre a arte da narrativa em língua de sinais, a 
literatura surda e a tradução literária como possibilidade de apropriação do público surdo à 
literatura ouvinte. Ainda, a classificação e descrição realizada da obra traduzida poderão 
contribuir para demais tradutores e intérpretes de língua de sinais na prática envolvendo textos 
literários. 

Palavras-chave: Conto; Tradução Literária; Língua de Sinais; Tradução Comentada. 
 

Literatura e faz de conta no cotidiano da creche: experiências de estágio 
em educação infantil  

 
Nina Bernal Balconi (UFSC) 

Andréa de Vargas Rodrigues (UFSC) 
Simone Cintra (UFSC) 

 
Este trabalho apresenta reflexões sobre o diálogo entre as práticas literárias, o faz de conta e o 
exercício docente experiência do no estágio obrigatório em Educação Infantil por duas 
acadêmicas do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As 
acadêmicas, anteriormente e durante o período do estágio, ampliaram seus laços com a literatura 
e com a narração de histórias por meio da participação, desde 2011, no Grupo Cênico-Literário 
Contarolando (Pedagogia-UFSC), que realiza práticas de leitura literária e criação de formas de 
contar histórias da literatura produzida para a infância. E, também, por meio de outras 
experiências formativas – curriculares e extracurriculares – ao longo da graduação iniciada no 
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primeiro semestre de 2011. O objetivo deste trabalho foi dar visibilidade às práticas literárias, 
aliadas ao faz de conta, que fizeram parte da prática pedagógica com crianças entre 3 e 4 anos 
planejada e realizada pelas acadêmicas durante nove semanas, assim como, refletir sobre a 
potencialidade das mesmas junto ao processo de ampliação de experiências e conhecimentos das 
crianças pequenas. As reflexões foram construídas em interlocução com estudos sobre literatura 
na educação infantil, narração oral de histórias e prática docente em educação infantil. Como 
resultados, apontamos a relação entre a inserção no mundo literário durante a formação inicial 
em Pedagogia e a possibilidade de proporcionar, por meio do exercício docente como 
estagiárias, o encontro das crianças com a literatura, valorizando a leitura fruitiva e os aspectos 
lúdicos das histórias e dos livros. Apontamos, também, a potencialidade das práticas literárias 
referente à ampliação da imaginação infantil e à forma como as crianças constituem seus 
conhecimentos, pois proporcionam espaços e momentos nos quais emergem sentimentos, 
sonhos e novos sentidos sobre si e sobre o mundo.  

Palavras-chave: práticas literárias; imaginação infantil; faz de conta; estágio em educação 
infantil; experiências formativas.  

Ficção e autorretrato na educação infantil 
 

Paulo Ricardo do Rosário de Carvalho  
UFPR Litoral 

Sabrina Soares D’Assunção 
UFPR Litoral 

 Fábio de Carvalho Messa 
UFPR Litoral 

 

A partir do Projeto Licenciar do Curso de Linguagem e Comunicação da UFPR Litoral, 
pudemos ter contato com a escola Escola Municipal Heinz Wittitz em Guaratuba, para 
desenvolver essas atividades em uma das turmas do 4º ano das séries iniciais. O objetivo de 
trabalhar com essa turma, foi o contato e experimentação de ter um trabalho diferenciado que 
envolvesse a expressão visual da Arte e a produção escrita. Começamos propondo exercícios 
que envolvessem a linguagem do desenho e a escrita. A proposta foi de criar desenhos a partir 
da indicação de palavras, em uma estrutura de dobradura em papel. Incentivamos a criação de 
personagens e situações que serviriam como roteiro para a criação de uma história. A segunda 
proposta foi de utilizar a construção de personagens utilizando a técnica do paperkraft, para 
explicar de uma maneira simples as crianças sobre um processo de criação de personagem, que 
pode ser baseado em histórias reais e fictícias, nesse caso utilizamos a produção de auto-retratos 
individuais a partir de algumas perguntas a respeito de preferências e traços de personalidade, 
como por exemplo cores, sabores, cheiros, livro, filme, desenhos, atividade física, músicas e etc. 
Construindo com eles um texto onde pudessem sugerir a própria imagem. Nesse sentido 
tomamos por base o texto de Antônio Candido em A Personagem de Ficção e Ensaios sobre 
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Ficção e Confissão de Graciliano Ramos. Lançamos a proposta de eles mesmos se ilustrarem 
nos personagens construídos através do papel.  
Palavras-chave: Ficção; Autorretrato; Educação Infantil; literatura. 
 

A (re)construção de trajetórias literárias de jovens de EJA: uma segunda 
chance para a Literatura  

  

Rachel Pantalena Leal (PMF/SC) 
 
O presente trabalho apresenta reflexões e possibilidades para a formação de leitores de literatura 
entre a juventude inserida na Educação de Jovens e Adultos (EJA), resultantes da experiência de 
um projeto de intervenção realizado no primeiro trimestre de 2012, em Florianópolis/SC. 
Durante a realização de um curso de literatura, que teve como principal objetivo propiciar 
vivência literária a educandos de segundo segmento da EJA, observou-se que, para os jovens, 
ler literatura estava muito associado a atividades obrigatórias/arbitrárias, sem sentido e difíceis. 
Portanto, motivá-los a participar de atividades ligadas à leitura mostrou-se um desafio a ser 
trabalhado. Para subsidiar a proposta, o conceito de letramento literário, conforme Rildo Cosson 
(2013) e Graça Paulino (2013), foi chave. Em nove encontros, realizados uma vez por semana, 
somados a duas saídas de estudo a espaços de leitura da cidade, buscou-se tornar o contato, 
entre a leitura de literatura e essa juventude, mais significativo e prazeroso. A estrutura dos 
encontros seguiu as orientações de Cosson (2011) de uma sequência básica para o letramento 
literário com quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação. No processo, pode-
se observar que, na mediação para o encontro com o texto literário, características como a busca 
de um clima de informalidade para as atividades, o diálogo com outras linguagens (musical, 
audiovisual), bem como a possibilidade de expressar-se através da produção escrita de literatura 
mostraram-se eficientes estratégias pedagógicas para os adolescentes. Avaliou-se que o projeto 
de intervenção obteve sucesso em sua realização, visto que o curso oferecido propocionou um 
contato prazeroso e humanizador com a literatura. Os jovens educandos envolvidos tiveram suas 
vivências impactadas pelo fictício, ampliando, desta forma, suas visões de mundo e sentidos 
atribuídos a ele, afastando da literatura o tradicional papel sacralizado que recebe. 

Palavras-chave: Literatura; Juventude; Educação de Jovens e Adultos. 
 

A leitura de um livro de imagem com crianças de 2 a 3 anos: o que elas 
nos contam? 

 

Simoni Conceição Rodrigues Claudino - PMF  
 

Este trabalho de leitura planejado e realizado com crianças de 2 a 3 anos da Creche Celso 
Pamplona – creche pública do município de Florianópolis - aconteceu a partir da leitura e 
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manuseio de alguns livros de imagem realizados pela professora e pelas crianças deste grupo. 
Registro neste espaço de escrita as impressões e interpretações ocorridas com a leitura e 
apresentação do livro “O Peralta” de autoria de Jefferson Galdino, em sua primeira exibição a 
este grupo. Desta primeira apresentação e de outras apresentações segue as inferências e 
reflexões acerca da leitura de livros de imagem pelas crianças deste grupo da educação infantil. 
O objetivo deste trabalho era propiciar às crianças a leitura de diversos tipos de narrativas e 
leituras, ampliando assim seu repertório, seu enredo e seu vocabulário, além de possibilitar-lhes 
a leitura e interpretação das imagens do livro. A imagem na educação infantil é promotora de 
grandes leituras e diálogos entre as crianças. Através das imagens, seja de revistas, de fotos, de 
filmes, de livros, as crianças falam do que conhecem e ampliam sua leitura de mundo. Como 
elas não são leitoras da leitura escrita, a leitura lhes é apresentada pelos que estão a sua volta, e 
por nós professores, que temos a responsabilidade de estimular a sua leitura e formar possíveis 
leitores de literatura. Neste trabalho percebemos que as leituras são diferentes, que cada criança 
consegue se prender num foco da imagem, e ainda percebemos o quanto elas gostam de estar 
com o livro e partilhar sua leitura com os colegas. Que a leitura seja sempre incentivada e 
partilhada na educação de nossas crianças, e que possamos dizer: - Sou professor! – Cumpro 
minha função! 
Palavras-chave: Literatura; Imagem; Educação infantil. 

História em quadrinhos: caráter estético ou utilitário? O utilitário às 
escuras na Turma da Mônica 

 

 Sofia Bocca (UTFPR) 
Prof. Orientador Alice Atsuko Matsuda 

 
Vivemos em uma sociedade letrada que nos exige a expressão por meio do uso das palavras, da 
escrita, da linguagem. A literatura é o melhor exemplo de tal exercício, e nos serve como 
instrumento essencial de prazer, informação e formação. Desde que foi criada até os dias de 
hoje, a literatura destinada ao público infantojuvenil tem sido mal vista devido ao seu caráter 
utilitário – ainda presente atualmente. Este projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentará um panorama histórico da literatura infantojuvenil, da origem à realidade brasileira, 
expondo suas características e mudanças ocorridas no decorrer do tempo e como que o gênero 
Histórias em Quadrinhos – altamente popular entre o público jovem – penetrou no Brasil. 
Assim, pretende-se descrever também a trajetória das histórias em quadrinhos no país. Após 
análise dos conceitos de literatura utilitária, utilitária às avessas e estética, desenvolvidos por 
teóricos como Zilberman, Cademartori e Perrotti, os mesmos serão relacionados à coleção 
Turma da Mônica, de Maurício de Sousa. A Turma é muito lida por diversas faixas etárias, mas 
pouco discutida nessa questão, não recebendo classificação quanto ao seu caráter utilitário ou 
estético. A questão do utilitarismo na literatura infantojuvenil é pertinente, pois vem sendo 
discutida e criticada desde seu surgimento. Embora sejam consideradas subliteraturas, as HQs 
abordam questões filosóficas, linguísticas, artísticas, ecológicas, científicas, entre outras, além 
de serem uma forma de entretenimento e apresentarem uma linguagem de fácil compreensão, 



 

132	  

seduzindo os leitores e proporcionando-lhes uma leitura prazerosa. Apesar de ser uma leitura 
aparentemente despreocupada, pode objetivar muito mais do que a simples leitura por prazer. 
Nesse trabalho pretende-se analisar a abordagem dos temas apresentados nas HQ e propor além 
de uma classificação para a Turma, impossível trabalho com os quadrinhos em sala de aula. 
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. História em quadrinhos. Turma da Mônica. 

 

Entre o vivido e o criado: um olhar mnemônico a partir da obra de 
Bartolomeu Campos de Queirós 

 
Sônia Regina Biscaia Veiga 

Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE 

 
Este trabalho é decorrente de pesquisas desenvolvidas a partir da união extensão/ ensino, 
objetivando analisar o trabalho com memórias de adolescentes suscitadas a partir da literatura 
autobiográfica de Bartolomeu Campos de Queirós. No que se refere à extensão, o processo se 
deu juntamente com o Programa Institucional de Artes Cênicas da UNIVILLE. Foi 
desenvolvido um trabalho de dramaturgia juntando fragmentos das leituras da obra literária de 
Bartolomeu voltada ao público juvenil e apresentada para grupos escolares do Ensino 
Fundamental e Médio e grupos comunitários. A partir dessa pesquisa, como trabalho de 
conclusão de estágio em Letras, pela mesma universidade, foi desenvolvido um projeto de 
leitura do literário de Bartolomeu como proposta de partindo de sua literatura autobiográfica, 
suscitar nos alunos memórias pessoais a fim de produzirem suas memórias literárias em duas 
turmas do Ensino Médio. Bartolomeu buscava a palavra em toda sua essência poética, fazendo o 
leitor absorver sinestesicamente a palavra. Refletir sobre o uso da literatura infantil e juvenil no 
processo educativo mostrou-se eficaz na busca de se romper a coisificação do homem, intuito 
este conseguido através da Literatura, devido ao seu caráter emancipatório. Dessa forma 
entende-se o papel fundamental do trabalho com memórias no que tange a busca da percepção 
do que está adormecido em nós a fim de reatarmos esse contato. E mais ainda através da 
sensibilidade de uma literatura autobiográfica, podendo fazer com que se olhe para si, 
transcendendo seu próprio olhar sobre o mundo que o cerca. Fazer esta “descoisificação” tão 
necessária no atual cenário midiático, no qual se vem perdendo o caráter humanitário é 
imprescindível para a construção de sujeitos enquanto cidadãos do mundo contemporâneo, 
momento este em que entra o papel da literatura também como forma de sensibilização. 

Palavras-chave: Bartolomeu Campos de Queirós; Memórias; Literatura juvenil autobiográfica. 
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Quem conta um conto ganha um ponto 
 

Tatiana Valentin Mina Bernardes 
 Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação 

 
As reflexões que faço nesse resumo se inserem na construção do projeto denominado, “Quem 
conta um conto ganha um ponto!”. Desenvolvido em uma creche pública da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis- Santa Catarina, no ano de 2012. Os sujeitos do projeto foram 25 
crianças com idades entre três a cinco anos, residentes no bairro Coloninha, localizado na parte 
continental de Florianópolis. O projeto teve como motivação central despertar nas crianças o 
desejo pela leitura e a ampliação de seus repertórios de vivência, de imaginação e de cultura. 
Para esta finalidade apresentamos às crianças uma variedade de livros e histórias, especialmente 
com enredos africanos e personagens negros. Os objetivos propostos deram-se a partir de uma 
observação e de uma escuta atentas ao grupo de crianças, já que observamos o grande interesse 
destas por ouvir e contar histórias. A fim de subsidiar o processo de interação com as crianças e 
de ampliação de seus conhecimentos recorremos a uma perspectiva teórica balizada pelos 
estudos da Literatura, da Educação, da Sociologia da Infância e da Antropologia, especialmente 
por considerar as crianças como atores sociais e inseridos ativamente na sociedade. Por fim, 
consideramos indispensável trabalhar a literatura com as crianças da educação infantil de uma 
forma lúdica, mas, ao mesmo tempo, de uma forma crítica, ao apresentar a elas a diversidade de 
histórias que, gradativamente, pudessem levá-las a desmistificar a ação e visão eurocêntrica dos 
personagens infantis trazidos pelas grandes mídias. Personagens esses hegemonicamente 
brancos, de olhos claros, cabelos lisos e louros, como se esses fossem os modelos a ser 
seguidos. Ao apresentar às crianças histórias, contos e personagens infantis africanos e afro-
brasileiros percebemos o quanto isso possibilitou-lhes ampliar sua expressão comunicativa e 
imaginária; sua compreensão sobre as diferenças entre as pessoas e a diversidade étnico-racial, 
social e cultural presentes nas sociedades.  

Palavras-chave: literatura; Diversidade; Educação Infantil; Diferenças; Personagens negros. 
 

Programa de extensão Borboletas da Leitura: incentivo à formação de 
leitores 

 
Tayrine Vilma Nascimento 

UDESC 

 
O Pôster apresenta o Programa de Extensão Borboletas da Leitura: Incentivo à Formação de 
Leitores - 5ª Edição, do Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação 
DBI/FAED/UDESC, que tem como princípio norteador a formação leitora de crianças e/ou 
jovens desprovidos do contato efetivo com o livro, a leitura e a biblioteca. O Programa é 
constituído das seguintes Ações: 1ª Ação - Projeto intitulado Borboletas da leitura na 
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comunidade - 2ª. Ação - Projeto intitulado Borboletas da leitura na escola e uma 3ª Ação - 
Curso intitulado Cultura Impressa:Discursos sobre a leitura. O foco do trabalho nas 
comunidades (bairros) da capital catarinense e nas escolas públicas são as atividades de 
promoção e incentivo à leitura desenvolvidas a partir da compreensão da literatura como arte 
literária que envolve e sensibiliza o aluno para a leitura de fruição, reflexiva, livre e 
emancipatória. O Pôster destaca os Projetos desenvolvidos na EEB Rosinha Campos e no 
CCFV-Itacorubi com as atividades realizadas, os materiais produzidos pelas crianças, registros 
fotográficos e os resultados parciais obtidos. Descreve a 3ª Ação, o Curso de educação 
continuada ministrado para os professores, coordenadores pedagógicos e diretores das 
instituições, alunos de graduação, bibliotecários e demais interessados. A parceria com a 
Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros Filho se concretiza na dinamização desse 
espaço para a realização de atividades para as crianças participantes dos Projetos e a 
comunidade próxima a biblioteca. O Programa se articula com o Plano Nacional do Livro e 
Leitura (PNLL) na medida em que estimula, bibliotecários, professores e estudantes a conhecer 
e se envolver com as políticas públicas em prol da leitura no país. A extensão universitária 
realizada pelo DBI/FAED/UDESC proporciona reflexões e tomadas de decisão acerca do 
trabalho do professor e do bibliotecário como profissionais mediadores da leitura e formadores 
de leitores. 

Palavras-Chave: Incentivo à leitura. Formação de leitores. Literatura infantil e juvenil. 
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O livro literário nas atividades com crianças de 2 e 3 anos de idade: de 
risos e livros 

 
Thamirys Frigo Furtado 

PPGE/UFSC 
Eliane Debus UFSC 

 
O Pôster apresenta pesquisa sobre a importância do professor mediador da leitura literária na 
Educação Infantil. Sabendo que a educação infantil cobre o espaço de 0 a 5 anos, focamos o 
trabalho no texto literário com crianças de 2 a 3 anos, analisando uma intervenção realizada a 
partir de um projeto denominado Olhar, tocar, cheirar, ouvir e degustar: os cinco sentidos que 
aproximam as crianças do letramento literário, realizado no período de abril a novembro de 
2013, junto a um grupo de quinze crianças, desenvolvido por quatro profissionais numa creche 
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (SC), realizado no período de abril a novembro 
de 2013. O projeto foi de grande importância para todos os envolvidos (profissionais, crianças e 
famílias), e nele foram desenvolvidas diferenciadas propostas como: leituras e escritas de textos 
realizadas pelas crianças, construção do cantinho da leitura; construção do cantinho da casinha e 
a caixoteca. Constatou-se que as atividades propostas aguçaram nas crianças o gosto e interesse 
pela leitura. Além disso, o livro literário foi muito bem recebido pelas crianças que destacavam 
suas preferências, deixando de lado o livro infantil quando tinham a opção de escolha pelo livro 
de literatura infantil. Foi perceptível o aprendizado e desenvolvimento das crianças durante o 
projeto trazido pelas profissionais. Esse fator só fortalece a ideia do quão importante é para a 
criança a aproximação com a cultura letrada. A criança se forma leitora do texto literário antes 
mesmo de ter aprendido a codificar e decodificar o sistema da escrita, pois neste momento de 
vida, aquela se utiliza de outras formas de leitura; a leitura sensorial. Portanto, para que isso 
ocorra é fundamental que o professor seja mediador colocando a criança em contato com a 
leitura literária e a aproximando da cultura letrada.  
Palavras-chave: cultura letrada; letramento literário; professor mediador. 
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