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APRESENTAÇÃO 

 

VIII SEMINÁRIO DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (VIII SLIJ) E IV SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL E PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO 

LITERÁRIA (IV SELIPRAM) 

 

O VIII Seminário de Literatura Infantil e Juvenil (VIII SLIJ) e IV Seminário Internacional de 

Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária (IV SELIPRAM): (r)es(x)istências literárias na 

contemporaneidade, a ocorrer na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus da Trindade, 

Florianópolis, no período de 05 a 08 de novembro de 2019, objetivam congregar pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros envolvidos em pesquisas sobre literatura infantil e juvenil, em particular aqueles cujas 

investigações relacionam-se à produção literária para crianças e jovens, a práticas educativas construídas em 

diálogo com a literatura infantil e juvenil e em práticas de mediação da leitura literária, buscando atingir 

diferentes públicos. No evento várias ações serão desenvolvidas, entre elas, conferências, palestras, mesas-

redondas, minicursos e oficinas cujas temáticas versem sobre o fazer e produzir literatura. Para além disso, 

acontecerão sessões de mediação literária por meio de contação de histórias, sessões de bate-papo com 

escritores e ilustradores nacionais e internacionais e exposições de livros artesanais. O VII SLIJ e IV 

SELIPRAM efetiva-se com a organização da UFSC e o apoio de diferentes instituições nacionais, como 

UDESC, Univali, Unisul, UNESP e GT da ANPOLL Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, e internacionais, 

como a Universidade do Vigo. Os resultados do evento, por certo, contribuirão para uma visão mais 

alargada sobre a leitura literária e as possibilidades do seu ensino e aprendizagem em diferentes espaços 

educativos. 
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RESUMOS: PÔSTERES 
 

P001 - “CLUBE DE ESCRITA”: UM VIVÊNCIA LITERÁRIA EM (RE)CONSTRUÇÃO ENTRE 

JOVENS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

Elisa Tonon, Rachel Pantalena Leal, Luíza Rocha Nascimento e Maria Júlia da Rosa 

 

Este trabalho pretende traçar reflexões sobre vivências literárias a partir de relatos de jovens 

estudantes do ensino médio integrado realizadas em um projeto de extensão desenvolvido no Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC) campus Florianópolis. Em 2019, o projeto Clube de escrita passou a contar 

com oito estudantes bolsistas na sua equipe organizadora, atuando na elaboração das propostas de atividade, 

participando ativamente dos encontros e (re)construindo suas relações com literatura. O projeto realiza 

encontros semanais dedicados à prática da escrita literária com uma hora e meia de duração e, segundo 

relato dos bolsistas, as oficinas ofertadas no primeiro semestre de 2019 proporcionaram momentos de 

prazer, emoção, aprendizado e humor. Além disso, consideraram importante a oportunidade de conhecer 

pessoalmente escritores da literatura catarinense que conduziram alguns dos encontros e propuseram 

dinâmicas variadas. Os bolsistas também ficaram responsáveis por algumas oficinas, o que fez com que 

pudessem pensar em temáticas de seu interesse, desenvolvendo exercícios literários a partir deles. Por fim, 

os relatos dos bolsistas apontam também a importância do ambiente criado no Clube de Escrita, que acolhe e 

traz novas perspectivas a angústias, desejos e dúvidas, próprias da juventude e do ser humano, que na esfera 

literária encontram formas de expressão. Para desenvolver a análise, é valioso o conceito de letramento 

literário, consoante Graça Paulino (2013) e Rildo Cosson (2013), assim como a compreensão da literatura 

enquanto recurso para dar sentido à experiência, para cultivar uma abertura para o outro e para viabilizar 

intercâmbios da ordem da sensibilidade, conforme Michele Petit (2013). Como este é um projeto em 

andamento, enquanto os encontros continuam sendo planejados e realizados, pretende-se refletir, junto aos 

bolsistas, sobre o impacto dessa experiência em sua relação com a leitura e a escrita literária.  

 

Palavras-chave: Escrita; Extensão; Juventude; Literatura. 

 

P002 - O LIVRO DEVERIA SER INFINITO 

 

Marina Luíza Borges Costa 

 
Este trabalho tem por objetivo mostrar a prática de leitura compartilhada no ensino fundamental I na 

Associação Pedagógica Praia do Riso e de como a leitura repartida convida a poesia para dentro da escola. 

São reservados 20 minutos das nossas tardes onde nós professora lemos em voz alta para as crianças. A 

apresentação de uma narrativa pela oralidade já é um ritual e por ser um ritual existe uma espera e um 

preparo. As luzes são apagadas, pisca-piscas ou luminária são acesos e algumas vezes, na penumbra mesmo, 

as crianças desenham o que estão ouvindo. Escolhi narrativas de Daniel Munduruku e de Antônio Hohlfeldt. 

Esta escolha se legitima ao ler Debus, Bazzo e Bortolotto (2018) pelo fato que “se a proposta é falar de 
poesia, há de se falar de literatura, da palavra literária, portanto, da palavra não descolada da história”. Ler 

histórias dos povos originários oportunizou sentir o poder que está na voz. Ano passado, ao terminar um 

livro, uma criança falou: “O livro deveria ser infinito”.  As crianças que não escolhiam livros da cultura 

indígena agora vêm preferindo esses. Conhecer o Brasil por meio da literatura é um bordado constante. Ao 



 
 
ouvir história e músicas, desenhamos. As imagens foram passadas para um tecido e depois bordadas pelas 

crianças. Bordar tem sido olhar com calma para a produção: sentir a maciez do algodão, olhar com afeto e 

carinho a cultura que produzimos e pela qual somos produzidos. É a oportunidade de olhar para os avessos 

com frequência, de desmanchar pontos, encontros com o refazer e de alinhar com cores o que nos constitui. 

Criar um desenho a partir da literatura e da música, ouvir o sotaque, sentir ritmo, tatear o tecido e ainda 

poder bordar essa experiência, é arrematar memórias na gente. 

 

Palavras-chave: Literatura indígena; oralidade; bordado.       

          

P003 - “O QUE TEM NESSE LIVRO?”: O HIBRIDISMO LITERÁRIO COMO PROPOSTA ÀS 

PRÁTICAS EDUCATIVAS E COMO CAMINHO PARA O INCENTIVO À LEITURA 

 

Berenice Rocha Zabbot Garcia, Fernanda Cristina Cunha e Isabela Giacomini 

 

O presente trabalho é um recorte da pesquisa “Hibridismo na Literatura Infantil Juvenil: contrapontos 

contemporâneos”, de cunho bibliográfico, que está sendo desenvolvida por pesquisadores vinculados ao 

Programa de Literatura Infantil Juvenil (PROLIJ) da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), 

sendo estes bolsistas e voluntários. O objetivo geral do projeto é compreender como o hibridismo vem se 

materializando e se manifestando nos livros infantis e juvenis na contemporaneidade, utilizando-se de 

alguns teóricos fundantes como Canclini (2008), que discorre sobre o processo de hibridação, Cagneti 

(2013), que fala sobre o híbrido nas novas velhas histórias e Hutcheon (1991), que traz apontamentos sobre 

alguns movimentos pós-modernos. Para atingi-lo, o grupo se reúne quinzenalmente em discussões teórico-

práticas, analisando livros diversos do repertório infantil e juvenil, fazendo posteriormente uma seleção de 

obras voltadas a esse público, que estão em circulação na última década e que trazem elementos híbridos. 

Pretende-se ainda que o levantamento de obras realizado seja apresentado como uma proposta de uso aos 

professores da Educação Básica, em sessões de contação de histórias, em trabalhos com a leitura literária e 

em práticas educativas diversas, visando o incentivo e imersão na leitura. Assim sendo, Cosson (2009) é 

uma das bases por tratar do letramento literário, auxiliando na compreensão de como os textos literários 

podem chegar à escola sem que sejam descaracterizados. Para isso, serão abordados alguns dos pensamentos 

teóricos que norteiam a pesquisa, assim como oito exemplos de obras infantis e juvenis já discutidas e 

selecionadas pelo grupo que se configuram como híbridas, ou seja, que mesclam múltiplas linguagens, bem 

como as justificativas para considerá-las como tais, propondo-as aos docentes, profissionais de mediação de 

leitura e demais interessados pela literatura. 

 

Palavras-chave: Hibridismo; Literatura Infantil Juvenil; Práticas Educativas. 

 

P004 - A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E SUA IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE ATUAL: 

VIVÊNCIAS NO CELLIJ 

 

Isabela Delli Colli Zocolaro, Gabrielly Doná e Renata Junqueira de Souza 

 
Sabe-se que a contação de histórias é uma prática antiga e que por meio das narrativas orais, tão 

comuns desde o início da humanidade, eram passados valores, costumes e conhecimentos, permitindo 

também o compartilhamento de novas descobertas e a vivência de momentos de imaginação ao ter contato 

com histórias sobre bruxas, fadas e heróis. Porém, com o passar do tempo, a prática de ouvir e contar 



 
 
histórias se tornou cada vez menos comum e se chegou a acreditar que ela não teria espaço em uma 

sociedade tecnológica. Felizmente, esta ideia estava errada e a arte de contar histórias continuou ecoando na 

humanidade e conquistando públicos, desde as crianças até os mais velhos.  Nesse contexto, este trabalho 

visa apresentar os trabalhos de Contação de Histórias realizados pelo grupo “Hora do Conto”, do Centro de 

Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil “Maria Betty Coelho Silva” (CELLIJ), da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Presidente Prudente, com a finalidade de 

proporcionar, neste mundo atual, um momento de escuta de histórias e vivência dessa prática milenar. Desse 

modo, por meio da observação dos momentos de contação de histórias e de relatos dos autores acerca dessa 

prática, constata-se a aproximação das crianças da literatura e a importância de vivenciarem o mundo das 

histórias para valorizar, assim, a prática da contação de histórias. Para tanto, alguns dos autores que 

fundamentam esta discussão são Silva (1998), Souza (2010) e Sisto (2001). As observações das contações 

de histórias no CELLIJ mostram-nos resultados sobre o envolvimento das crianças ouvintes e que atividades 

como essas podem despertar a vontade de pegar um livro, levá-lo para casa e lê-lo.  

 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Contação de histórias; CELLIJ.     

   

 

P005 - A ÁRVORE GENEROSA – ESTRATÉGIAS DE LEITURA COMO POSSIBILIDADE PARA 

MEDIAR TEMAS DIFÍCEIS COM CRIANÇAS PEQUENAS  

 

Mariane Lins de Brito 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma possibilidade prática de expandir a 

experiência estética entre a criança pequena e o livro “A árvore generosa” de Shell Silverstein. A partir da 

análise narrativa e temática da obra – trata-se de uma história de amor entre uma árvore e um menino, 

mostrando diferentes momentos da vida e da relação de ambos, essa narrativa aparentemente simples levou 

algumas crianças a sentirem-se tristes e aborrecidas ao final da leitura – propõe-se uma atividade prática 

através da contação de história e de mediação literária, por meio das estratégias de leitura propostas por 

Girotto e Souza (2010 e 2012) e Solé (1988), as estratégias de leitura foram escolhidas como caminho 

prático, pois mediar o encontro entre uma criança e um livro por meio delas permite que a criança se torne 

mais autônoma no processo de leitura e interpretação dos livros, inclusive estes, com temas difíceis e que 

afloram sentimentos nem sempre ligados à infância. Sabendo-se que não há um consenso sobre quais as 

características inerentes à infância, esta proposta prática opta por olhá-la a partir de uma perspectiva 

emancipadora, proposta por Nelly Novaes Coelho (2000), pois trazer para a educação infantil livros que, de 

alguma forma, toquem nesses assuntos difíceis mostra que o mediador percebe a criança como um sujeito 

capaz, além disso, apresentar tais temas é uma forma de aumentar o repertório da criança. Para embasar a 

discussão sobre repertório literário na educação infantil e abordagem de temáticas difíceis este trabalho 

dialogou com as publicações das autoras Renata Junqueira de Souza, Irando Alves Martins (2015) e Rosa 

Hessel (2015, 2016 e 2018).  

 

Palavras-chave: A árvore generosa; temas difíceis; estratégias de leitura; mediação literária; literatura 

infantil.             

         

P006 - A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A HUMANIZAÇÃO DO HOMEM 

 



 
 

Cleide Jussara Müller Pareja e Amanda Demétrio dos Santos 

 

A arte de contar histórias é uma prática milenar e que ao longo do tempo foi criando diferentes 

contornos e formas de ser. O ContArte, projeto de contação de histórias da Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI, atua desde 2003 com foco na educação estética e leitora de crianças, jovens e adultos. O projeto 

tem como objetivo promover o texto literário em ambientes educativos formais e não formais por meio de 

contações de histórias, rodas de leitura e formação de professores, além de possibilitar o acesso ao livro. O 

presente artigo deseja discutir a importância da leitura do literário, pelo Grupo ContArte, como um processo 

de humanização. Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo e de intervenção. Toma-se como suporte teórico 

os estudos das relações entre literatura e sociedade em (CANDIDO, 2000, PETIT, 2009), o estudo das 

especificidades do texto literário em (AGUIAR, 2006; ZILBERMAN, 2002) e a experiência literária como 

via de ingresso à formação de leitores em (LARROSA, 1996; YUNES, 1999). Os resultados alcançados 

nesses dezesseis anos apontam que o processo de humanização se evidencia após as contações de histórias, 

no momento da roda de leitura quando há um exercício mental e reflexivo sobre ter boa disposição com o 

próximo, sendo capaz de entender os problemas da vida com refinamento e controle das próprias emoções, 

adquirindo saber e usando-o para contribuir com as relações sociais e interpessoais. A leitura do literário, 

portanto, constitui-se como um poderoso meio de formação estética e formação de leitores, atuando como 

um recurso de desenvolvimento intelectual, afetivo e humanecedor.  

 

Palavras-chave: Contação de histórias; Formação de leitores; Humanização. 

 

 

 

P007 - A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A LEITURA LITERÁRIA NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Sarah Cristina Costa Ferreira, Ilsa do Carmo Vieira Goulart 

 
Sabe-se que as atividades de ler e contar de histórias valorizam o lúdico e contribuem para o 

processo de aprendizagem das crianças por meio da relação entre a oralidade, a criatividade e a imaginação. 

Diante disso, este trabalho tem por objetivo compreender a concepção das atividades de ler e contar de 

histórias imbricadas no processo de alfabetização. Para tal, apresento um relato de experiência com a leitura 

literária e a contação de histórias em uma turma do 2º período da Educação Infantil, em uma instituição 

privada de ensino da cidade de Lavras – MG. Destarte que, a professora regente desenvolve um trabalho 

diferenciado a partir da contação de histórias visando uma aprendizagem que faça sentido para as crianças. 

Deste modo, ela valoriza propostas pedagógicas a partir do lúdico e da formação sociocultural e cognitiva, já 

que, a contação de histórias e a leitura literária carregam valores culturais que encantam a todos por onde 

são contadas. Para isso, a professora se fantasia e busca trazer personagens interligados as letras do alfabeto 

as quais está trabalhando, de modo a trazer a realidade das crianças para o contexto da sala de aula e, 

relacioná-la com o tempo, o lugar, o espaço e os personagens da história. Assim, Abramovich (1997), Soares 

(2010) e Ferreiro (2001) conversam com nossa temática de modo a fundamentar este trabalho aos quais, nos 

mostram resultados significativos no incentivo à leitura da classe, bem como no envolvimento da família 

com a aprendizagem das crianças, pois as mesmas recontam as histórias vistas na escola em casa. Portanto, 

o processo de alfabetização pode ser um período de descobertas assim como a leitura de um livro novo.

  



 
 
Palavras-chave: Contação de histórias; Leitura literária; Processo de alfabetização. 

 

P008 - A EXPRESSÃO TEATRAL NA FORMAÇÃO DO/A PEDAGOGO/A 

 

Denis Vieira Moraes e Gislene Camargo 

 
A presente proposta apresenta as experiências vivenciadas no minicurso de teatro do Curso de 

Pedagogia. Minicurso esse que se tornou um projeto fixo da brinquedoteca. No segundo semestre de 2016, 

em uma proposta da professora Gislene Camargo, surgia à ideia de formar um grupo em que pudesse estudar 

a expressão teatral na formação do pedagogo (a). Com isso foi aberta as inscrições para os acadêmicos 

interessados em participar. O primeiro trabalho teve um resultado mais do que esperado, para quem teve o 

privilégio de assistir, notou o nível de profissionalismo bastante alto na execução do espetáculo “O vale 

encantado” adaptação feita da obra de Oswaldo Montenegro e adaptado pelo acadêmico Denis Moraes, que 

logo após isso se junta à organização do projeto. Ao decorrer do tempo, a proposta ganhou bastante 

visibilidade na Pedagogia. Criava-se até certa “disputa” por vagas. O nível de qualidade na execução dos 

trabalhos aumentava a cada vez que o grupo amadurecia no decorrer do desenvolvimento do espetáculo. 

Mesmo muitos ainda com a visão apenas da montagem, o minicurso tem a proposta de fazer o profissional 

em formação refletir sobre o que a expressão teatral tem para acrescentar no desenvolvimento da criança. 

Diante disso nos deparamos com várias situações de dificuldades, onde os mesmos problemas enfrentados 

pelas crianças ocorriam com os acadêmicos. Os vários relatos de superação que cada um enfrentou, foi o 

combustível para o prosseguimento do até então projeto. Mas o principal foi a insistência da professora 

Gislene Camargo que sempre sustentou a ideia que o projeto não era mais um curso de “horas acc”, mas sim 

um projeto que desenvolvia e sensibiliza o acadêmico em formação sobre a importância das artes cênicas no 

desenvolvimento do seu educando. O projeto já está indo para sua 4ª edição e com isso a expectativa sempre 

é grande do que será apresentado. A próxima etapa do projeto é levar os trabalhos criados para as escolas, a 

fim de reconhecer o desempenho do acadêmico inserido no projeto. Os resultados serão processuais, 

amparando-nos nos objetivos propostos. Pretendemos promover a pesquisa e incentivar a escrita da 

experiência vivenciada, correlacionando a teoria e a prática. Não elegemos como objetivo específico, porém 

iremos incentivar a escrita e apresentação em eventos científicos. Outro ponto significativo que 

consideramos essencial, é que ao vivenciar a dança e a dramatização, os/as acadêmicos/as expressem seus 

sentimentos e compreendam como a criança pode se sentir ao representar e ao ficar diante de um público. 

Com a preparação dos cenários, desejamos abordar o reaproveitamento de materiais e valorizar as diversas 

produções, refletindo sobre o “bonito” e o “feio”, sobre as convenções propostas na sociedade.  

 

Palavras-chave: Teatro 1; Expressão 2;3 Pedagogia.     

 

P009 - A IMPORTÂNCIA DE SE VER REPRESENTADA NA JUVENTUDE: UMA EXPERIÊNCIA 

A PARTIR DE NARRATIVAS DE DESCOBERTA SEXUAL 

 

Mariana Mota Lopes 

 
Muitos jovens, desde sempre e hoje, deixam de ler por não se verem representados nos livros que 

tiveram acesso. O ensino mais comum de literatura nas escolas não parece ter muito a intenção de interessar 

os alunos e, com isso, formar novos leitores. Por não verem suas realidades e, principalmente, por não se 



 
 
verem nos livros apresentados nas escolas, muitos alunos internalizam a ideia de que ler é uma atividade 

chata e entediante. Assim, deixam de buscar livros interessantes ou mesmo de ler. Uma das coisas que mais 

motivam os jovens adolescentes é a identificação, a representação. Quando um jovem se vê representado ou 

se identifica com uma personalidade, seja um artista, uma personagem ou uma ideia, ele passa a se interessar 

e, mais que isso, enxergar a possibilidade de suas ideias se concretizarem. Os livros podem trazer essa ideia.  

É a partir dessa perspectiva que desenvolvemos nossa proposta: estimular a literatura através da 

representação. A juventude é um momento de descoberta da sexualidade, de exploração de novas ideias e 

conceitos. É durante a adolescência que muitos jovens descobrem suas sexualidades, seus gostos, suas 

opiniões e ideais. A insegurança que rodeia o mundo juvenil pode ser menor se esses jovens conseguirem 

ver que essas novas ideias são reais e possíveis. Ao dialogarmos com os contos ‘Primeiras vezes’ e ‘Amora’, 

da escritora contemporânea Natalia Borges Polesso, reunidos junto a outros no livro também intitulado 

Amora, buscamos mostrar para as jovens garotas que estão descobrindo suas sexualidades que a vida é 

muito mais complexa e as possibilidades são muito mais plurais do que imaginamos. A partir da perspectiva 

das personagens dos contos, que também estão descobrindo suas sexualidades, é possível colocar a ideia da 

representação e identificação como forma de estímulo ao interesse de jovens leitores.  

 

Palavras-chave: sexualidade; juventude; representação.       

          

P010 - A LITERATURA INFANTIL COMO CAMINHO PARA A LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 

 

Marina Kinschikowski Schernikau e Maria Laura Pozzobon Spengler 

 

Esta pesquisa realizada em diferentes suportes e materiais teóricos desdobrou-se a compreender 

aspectos inerentes a primeira infância que encontra-se em grande potencial de aprendizagem, como a 

linguagem oral e as primeiras formações de ideias das crianças sobre escrita, para que ela serve e como 

funciona. Com estas duas linguagens em muito movimento neste período, precisamos apresentar e 

oportunizar momentos que garantam estas práticas e que valorizem estas interações. Nesta junção, o 

discurso literário na infância traz muito do que se precisa para dar altivez à ludicidade, e dentro deste 

discurso será relacionado a importância do letramento literário na primeira infância como um direito de 

acesso à arte literária, respeitando os direitos que lhes são próprios e as suas necessidades. A partir deste 

viés há uma reflexão sobre formas intencionais e planejadas de espaços com leitura e literatura que por de 

trás destas tenham teorias embasadas e também fundamentadas na fala e prática do professor, e assim 

elucidará conceitos importantes que se esclarecidos no conhecimento do professor ganham espaços com 

integralidade em suas práticas, são eles a concepção da leitura fruitiva e da formação estética da criança. 

Pudemos observar através da fundamentação amparada pelas vozes de vários autores que aqui nos 

acompanharam, que o “saber do sensível” é condição para entendermos e darmos sentido ao mundo em que 

vivemos, refletindo sobre ele e as formas de interações. Dessa forma, podemos concluir então que o 

letramento literário é um meio da criança ampliar sua visão de mundo, além de ser um elemento de 

formação cultural e humana, assim como nos afirmou Antônio Cândido. 

 

Palavras-chave:  Infância; Letramento Literário; Linguagem oral e escrita.   

 



 
 
P011 - A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NA ESCOLA INDÍGENA DA AMAZÔNIA 

ACREANA TAMÃKÃYÃ  

 

Djalma Barboza Enes Filho, Maria de Fátima Vasconcelos de Carvalho, Lucas Alexandre de Souza Freire e 

Vanesa Lima Tomaz da Silva 

 

A presente pesquisa, em desenvolvimento, foca a leitura da literatura infantil e juvenil em escolas de 

povos indígenas. Povos estes que, cada um com sua particularidade, já foram por tanto tempo silenciados e 

desvalorizados. A investigação e o levantamento dos dados deste estudo estão sendo realizados na escola 

indígena estadual de ensino fundamental e médio Takãmãyã, do povo Campina Katukina, no município de 

Cruzeiro do Sul - Acre. O objetivo desta pesquisa é investigar as práticas de mediação da leitura literária 

adotadas pelos professores, em escolas de povos indígenas, e as implicações dessa prática para a formação 

leitora dos alunos indígenas.  Para tanto, pretendemos conhecer as práticas de mediação da leitura literária 

que são trabalhadas pelos professores(as) na escola indígena; identificar a finalidade do trabalho com os 

textos de literatura infantil e juvenil; perceber se a literatura oral faz parte da tradição dos povos indígenas 

da Amazônia acreana e verificar se existem trabalhos na escola indígena voltado para a oralidade. Para 

fundamentar a pesquisa, usamos autores como ZILBERMAN (2003), DEBUS (2010), GRAÚNA (2013), 

THIÉL (2012), MUNDURUKU, (2009, 2016, 2017, 2018), POTIGUARA (2018), entre outros. A 

abordagem da pesquisa é qualitativa do tipo descritiva com realização de pesquisa bibliográfica, documental 

e pesquisa de campo, pois permite uma aproximação da realidade pesquisada. Os resultados parciais 

evidenciam que o ensino acerca da literatura dos povos indígenas na escola é bem superficial, apenas 

retratando o que “está posto” nos livros didáticos e literários. A prática docente pouco contribui para 

demonstrar que a literatura é de suma importância para a formação leitora e aprendizagem dos alunos, e para 

desenvolver nos estudantes uma maior capacidade reflexiva e crítica sobre os textos abordados.  

 

Palavras-chave: Leitura literária; Literatura indígena;  Escola indígena; Literatura infantil e juvenil. 

 

P012 - A MEDIAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO: QUAL SUA IMPORTÂNCIA NA ESCOLHA DE 

LIVROS PELOS ALUNOS? 

 

Sarah Gracielle Teixeira Silva, Berta Lúcia Tagliari Feba e Renata Junqueira de Souza 

 

Este trabalho tem como objetivo explanar a importância de uma biblioteca escolar estruturada de 

modo adequado, de um acervo exímio com diversidade literária e de uma mediação eficiente do funcionário 

do espaço no que se refere ao momento em que o aluno vai escolher o livro para sua leitura. O embasamento 

teórico, oriunda de pesquisas bibliográficas sobre biblioteca escolar, leitura e literatura, assim como está 

pautado em uma pesquisa de iniciação científica intitulada “Estrutura física e ações de mediação de leitura 

em uma biblioteca de uma escola municipal de Presidente Prudente”. Por conseguinte, julga-se necessário 

compreender que a estrutura da biblioteca, o acervo disponível para os alunos e para comunidade escolar e, 

principalmente a mediação do funcionário de tal espaço deve ser suficiente para que o estudante seja 

comtemplado com uma leitura de seu gosto e coerente com suas expectativas. A partir dessa perspectiva, é 
possível pensar na possibilidade de conhecer vasta diversidade literária para que proporcione aos 

frequentadores aprendizagem e desenvolvimento do ponto de vista de um leitor crítico e com formação 

social, política, cultural, afetiva, entre outras percepções subjetivas. Para tanto, o presente artigo apresenta 

uma contextualização teórica sobre a biblioteca escolar e a mediação para leitura feita nesse espaço, e 



 
 
apresenta como resultados a relevância do mediador e o interesse das crianças pelo ambiente da biblioteca. É 

função do bibliotecário escolar manter o local adequado, confortável, lúdico, atrativo, além de organizar e 

administrar o acervo disponibilizado com diversidade literária. Ele deve ser atento ao mundo que está no 

entorno da criança que serve como um propulsor para que ela se sinta bem e inserida naquele espaço, 

formando, assim, um leitor crítico e com uma postura de quem gosta de estar em contato com a leitura por 

intermédio da biblioteca.  

 

Palavras-chave: Biblioteca escolar; Mediação de leitura; Escolha de livros. 

 

P013 - A PERSPECTIVA DO IMAGINÁRIO NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL INDÍGENA 

AMAZONENSE  

 

Thayla Leite Alves e Delma Pacheco Sicsú 

 

A literatura infanto-juvenil indígena amazonense vem adentrando no mercado editorial de forma 

singular e significativa. Percebe-se neste cenário a preponderância dos escritores indígenas amazonenses que 

procuram retratar o seu lugar de fala como forma de reconhecimento da sua identidade e autenticidade da 

cultura indígena. Este trabalho tem o objetivo a literatura Infanto-juvenil indígena amazonense na 

perspectiva do imaginário, apresentando percepções entre a forma e o conteúdo e o regime noturno e diurno 

das imagens na narrativa selecionada para este estudo. Toma-se a literatura infanto-juvenil indígena 

amazonense como objeto de dimensão crítica do meio social como um todo e para espelhar tal afirmação 

traz-se a análise do conto “Vivendo a Tradição” do escritor indígena amazonense Yaguarê Yamã, que vem 

ganhando espaço expressivo no mercado editorial, retratando o seu meio e sua cultura por meio da literatura.  

O estudo em questão procura analisar o conto “Vivendo a tradição” inserido na obra Kurumi Guaré no 

coração da Amazônia mostrando, a partir do plano e da forma do conteúdo, como o imaginário amazônico 

presentifica-se na narrativa elencada para este estudo trazendo à tona as crenças, a identidade e o modo de 

ver o mundo dos povos da floresta. A proposta da pesquisa é de cunho bibliográfica e destaca a importância 

dos escritores indígenas amazonenses que têm ganhado espaço no mercado editorial brasileiro, mas as 

pesquisas em torno dessa literatura ainda são poucas. Pela literatura possível ter uma dimensão crítica que 

nos faça perceber o lugar de fala em que estamos inseridos, bem como nossa cultura e identidade. Como 

aporte teórico, toma-se os estudos de Durand (2002), Turchi (2003), Trindade e Laplatine (1997), Kopenawa 

(2015) e outros que contribuíram significativamente para este estudo.  

 

Palavras-chave: literatura indígena; Imaginário; Identidade.      

              

P014 - A POÉTICA DOS ENCONTROS: REFLEXÕES EXISTENCIAS POR MEIO DA 

MEDIAÇÃO LITERÁRIA 

 

Igor D’ Aguiar Siqueira de Lemos, João Wagner Barroso de Oliveira, Luis Paulo da Silva Dias e Marcos 

Gustavo Marcarnei V. Gomes 

 

O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, de acordo com o Ministério da 

Educação é uma política educacional inserida nos cursos de licenciatura para inserção do aluno de 

graduação no espaço escolar, isto é, possibilita o discente de interseccionar a teoria adquirida na academia 

com a prática docente. Essa perspectiva perpassa a mediação literária por meio da metodologia da sequência 



 
 
didática (CORDEIRO, ROJO, 2004) que permite trabalhar aspectos diferentes dentro do gênero poético, de 

acordo com (CÂNDIDO, 1999) a literatura deve ser direito inalienável de todos os seres humanos pois 

permite o reconhecimento existencial das pessoas como seres humanos, ou seja, seres detentores de 

sentimentos, angústias e reflexões sobre as tessituras que habita, como também, permite a humanização dos 

corpos sociais por meio da literatura, isto é, a literatura como campo de percepções sobre os encontros 

humanos, nesta pauta, a literatura constitui uma ferramenta de formação humana à sociedade que estabelece 

o olhar sobre a obra literária e sua relação com o cotidiano contínuo, consequentemente a literatura 

constitui-se como pilar fundamental para a constituição do homem, pois incursiona a mediação literária no 

âmbito da infância e da juventude e legitima as perspectivas que emergem dentro da sala de aula (COSTA, 

2007). Para (LARROSA, 1998) a infância é o espaço para questionar e inquietar as certezas que estão 

institucionalizadas, sendo então, aquilo que movimenta as tessituras sociais devido ao desconhecido que a 

infância dispõe, para isso, com o uso da sequência didática sobre o gênero literário poema foi possível 

estabelecer o encontro de diferentes perspectivas acerca de questões humana, entre elas a arte poética 

expressão tão pouco trabalhada nos ambientes escolares. 

 

Palavras-chave: Literatura; Poesia; Existência.        

               

P015 - A REPRESENTATIVIDADE DOS POVOS INDÍGENAS NA LITERATURA INFANTIL EM 

ESCOLAS DO OESTE AMAZÔNICO BRASILEIRO  

 

Vanesa Lima Tomaz da Silva, Ana Gabriele Freire Rodrigues e Igor Soares Oliveira  

 

O indígena brasileiro, devido aos processos históricos da colonização europeia, sofre até os dias de 

hoje diversas formas de preconceito e exclusão pela sociedade não indígena, tendo, em virtude disso, 

frequentemente seus direitos negligenciados. A estruturação desse cenário tem início já no ambiente escolar, 

uma vez que a construção da identidade do sujeito indígena para a sociedade não indígena ainda é carregada 

de estigmas e estereótipos já estabelecidos nos processos históricos. A fim de levantar essa discussão, nesse 

estudo investigou-se a maneira pela qual o indígena é retratado na literatura infantil em duas escolas 

municipais da região norte do Brasil, na cidade de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. Trata-se de uma análise 

parcial de um estudo exploratório de natureza qualitativa ainda em desenvolvimento. A investigação foi 

realizada mediante entrevistas e análises documentais nas pré-escolas Marcelino Champagnat e Padre 

Alfredo Nuss. Para isso, foram utilizados como referencial teórico  Freire (1980, 2002), Barros (2008), 

Moreira (2008), Candau (2009), Neto (2003) e outros/as. Após análise prévia do material didático utilizado 

nas escolas pesquisadas, notou-se que a literatura indígena ainda é pouco conhecida e quase nunca 

trabalhada nas escolas, apesar do Acre abrigar umas das maiorias diversidades culturais do país com mais de 

16 etnias vivendo atualmente na região. Assim, se faz necessário que sejam desenvolvidas e colocadas em 

prática estratégias inovadoras de abordagem do sujeito indígena no ensino. Somente por meio de ações 

nesse sentido a verdadeira identidade dos povos indígenas pode ser apresentada, quebrando assim os 

estigmas e estereótipos historicamente estabelecidos.  

 

Palavras-chave: Preconceito; ensino; povos originários.       
              

   



 
 
P016 - BIBLIOTECA É VIDA, MOVIMENTO: EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO PROJETO 

LETRAMENTO LITERÁRIO – PIBID – PEDAGOGIA  

 

Vanessa Vigarani, Aroraima Mª Baggio Prado, Carla Coman França e Rita Buzzi Rausch  

 

O presente artigo tem como intuito discutir e refletir sobre um breve histórico referente à origem da 

biblioteca, como é atualmente ou como deveria ser este espaço e qual a sua função social, além de relatar as 

experiências e vivências que ocorreram na Biblioteca Escolar “Ingo Fischer” da EBM Alberto Stein 

(Blumenau/SC), por meio do Projeto Letramento Literário, realizado em parceria com o subprojeto de 

pedagogia do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). Este projeto teve como 

objetivo incentivar e promover ações que proporcionem momentos de interação e diálogo em torno do 

letramento literário indo para além do que está escrito, ler as entrelinhas, ampliando o diálogo existente 

entre a narrativa verbal e visual. As propostas desenvolvidas foram por meio de movimentos literários que 

oportunizaram vivenciar diversos enfoques como: o lúdico, a interdisciplinaridade e também o envolvimento 

das diferentes linguagens: literatura, música, dança, jogos, teatro etc. Os principais autores que 

fundamentam nosso projeto são Cosson (2006; 2014), Kleiman (2005), Milanesi (1997), Soares (2003), Solé 

(1998), Souza, Corrêa e Vinhal (2011). Estes movimentos eram realizados com estudantes do Pré-Escolar ao 

9º ano, abordando diversos assuntos de modo a intensificar e fortalecer o real conceito do que é leitura e do 

que é ser leitor. Além deste movimento literário, a biblioteca escolar promoveu e participou de diversos 

movimentos macros dentro e fora da instituição escolar. Como resultados observados, percebeu-se que no 

decorrer do projeto tanto as bolsistas de iniciação à docência, quanto os estudantes ampliaram seus 

repertórios culturais, desenvolveram a prática e o gosto pela leitura, conheceram novos conceitos e gêneros 

textuais, assim como também puderam ampliar o olhar em relação a biblioteca escolar, como um espaço em 

movimento, com vida.  

 

Palavras-chave: Biblioteca Escolar; Letramento Literário; PIBID.     

              

     

P017 - CAIXAS, TINTAS E HISTÓRIA: UMA PEQUENA MISTURA DE GRANDE BELEZURA 

 

Silvia de Amorim 

 

O presente resumo tem como objetivo (com)partilhar um relato de experiência proporcionada no 

Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM) Clair Gruber Souza, que pertence a rede municipal de 

educação da cidade de Florianópolis e se localiza no bairro de Canasvieira. Trazendo primeiramente para 

reflexão, os princípios éticos, políticos e estéticos (DCNEI, 2010) complementado pelas contribuições dos 

autores Azevedo (2011), Debus (2006) e Kaercher (2001) que partilham sobre a necessidade de construir o 

hábito de interagir com a cultura, surgiu a proposta que foi primeiramente realizada com a turma do Tadeu, 

que é um coletivo de crianças com idades entre 2 a 3 anos. Portanto, foi apresentada a história por meio de 

um vídeo disponibilizado no youtube intitulado O Homem que Amava Caixas da CiaArtesanal, que 

apresentava um teatro de bonecos que contava esta história que foi escrita por Stephen Michael King e 
publicado pela editora Brink Book. Após conhecerem esta versão da história as crianças foram convidadas a 

interagirem com caixas, tintas, pincéis e os elementos naturais que faziam parte daquele cenário natural do 

parque. A proposta chamou a atenção de outras crianças da unidade que passavam pelo local no final da sua 

realização. Demonstrando interesses para com estas caixas ao empurrá-las, o cuidado para tocarem a tinta 



 
 
percebendo se estava seca ou não. Diante destas obervações, percebemos que seria uma proposta 

interessante para promover uma interação entre turmas. A partir disto, ela sofreu algumas alterações, como 

passou a ter o personagem do homem fazendo a leitura segurando o livro em suas mãos, para reforçar a 

importância deste momento com o livro físico, no cenário construído no gramado do parque. Ao finalizar, as 

crianças foram convidadas a circular pelas árvores, brinquedos do parque, em que, poderiam expressarem os 

seus sentimentos e inspirações por meio das tintas e caixas.  

 

Palavras-chave: Ampliação de Repertório Cultural; Interação; Artes; Literatura Infantil .  

              

     

P018 - O CAVALINHO BRANCO 

 

Lucilene Velho Cristiano e Sandra Maria Coelho  

 

A literatura infantil tem sido um dos recursos mais utilizados na educação infantil, para trabalhar 

com diversos temas, pois favorece o desenvolvimento da imaginação, emoções, sentimentos. Trabalhar com 

a literatura infantil auxilia na feitura de pequenos leitores e quando se trabalha variados textos literários, 

desenvolve-se o gosto pela leitura nas crianças desde muito pequenas. Nos  textos do livro Poesia (cabe) Na 

Escola por uma educação poética organizado por Eliane Debus, Jilvania Lima dos Santos Bazzo, Nelita 

Bortolloto é possível encontrar textos que tratam da presença da poesia na infância, reforçando nossa ideia 

de que a leitura de poemas para os pequenos deve ser estimulada, Vânia Marta Esperion e Flavia Brochetto 

Ramos, em um dos artigos do livro citado, lembra que a poesia está relacionada as primeiras experiências 

auditivas da criança (audição de canções de ninar).  Por estarmos trabalhando com o projeto: Sitio do GT3 

(Grupo de Trabalho), composto por 20 crianças com a faixa etária de   3 a 4 anos de idade e apresentarmos 

um dos animais da fazenda, o cavalo, aproveitamos para trabalhar o poema “O Cavalinho Branco” da 

escritora Cecilia Meireles Esse pôster apresentará as vivências das crianças realizadas a partir do poema “O 

Cavalinho Branco” de Cecilia Meireles. A escolha do poema se deu porque o mesmo retrata as 

características e ações do cavalo ao galopar livremente no campo, ajudando as crianças a dar asas à 

imaginação, fazendo seus pensamentos mesclarem imaginário e real. O objetivo foi trabalhar com as 

crianças mostrando a poesia de uma maneira prática e dinâmica, instigando o interesse das crianças desde 

pequenas e apurando o contato dos infantes com a poesia. Os resultados foram excelentes. O contato com a 

poesia ajudou as crianças na sua imaginação, emoções e sentimentos pelos animais.  

 

Palavras-chaves:  Literatura infantil; criança; poesia.       

         

P019 - CHÁ LITERÁRIO:  UMA AÇÃO INOVADA DA BIBLIOTECA ESCOLAR NA EBM 

ALBERTO STEIN. 

 

Aroraima Maria Baggio Prado e Carla Coman França 

 

O presente relato descreve uma experiência realizada na Escola Básica Municipal Alberto Stein da 
Rede Pública Municipal de Ensino (SEMED), localizada no bairro da Velha, em Blumenau-SC, atendendo 

aproximadamente 1200 estudantes do ensino fundamental I. A experiência consiste em um projeto planejado 

e organizado pelas professoras promotoras e mediadoras de leitura da Biblioteca Escolar em parceria com o 

grupo discente e docente da Escola e, outras Instituições Externas de Ensino, Pesquisa e Cultura. A 



 
 
experiência a ser relatada tem a intencionalidade de promover a cultura e o letramento literário e é intitulada 

como “Chá Literário”. O evento contribuiu para o desenvolvimento das diferentes dimensões humanas e 

multiplicou os tempos e os espaços dessas vivências. A biblioteca escolar é um setor inserido no espaço 

escolar e deve fomentar ações como as deste projeto previstas no PPP (Projeto Político Pedagógico). O 

projeto permitiu ir para além do livro. Inseriu o público escolar em práticas de multiletramentos, função 

social da escola contemporânea. Repensando as ações desenvolvidas: ""o quê, para quê, como e para 

quem"", o planejamento e a organização dos espaços de promoção da cultura, da leitura e das diferentes 

dimensões da arte, foram pensados a partir do perfil dos estudantes, para que estes se sentissem parte do 

contexto, do texto e da arte.  O “Chá Literário” ofertou ao público onze espaços dessas vivências 

valorizando a diversidade cultural. Este movimento fez provocações literárias, artísticas e de reflexão.  Essas 

vivências com os espaços e a interação com os diferentes sujeitos possibilitaram a ampliação das dimensões 

humanas. 

 

Palavras-chave: Biblioteca escolar; letramento literário; tempos e espaços; interação.   

              

       

P020 - CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL AMAZONENSE 

NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE LEITURA E LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

Noelma Cidade dos Santos e Delma Pacheco Sicsú 

 

Este artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso (TCC) defendido em 2016 e teve como 

principal objetivo mostrar a importância da literatura infantojuvenil amazonense para fins de leitura e 

letramento literário em sala de aula. Esta proposta partiu da premissa de que esta literatura em particular, 

pouco conhecida pelo leitor local, especialmente pelo público escolar, contempla em seus conteúdos, tanto 

os elementos estéticos quanto éticos, considerados essenciais no processo de leitura e letramento literário. O 

trabalho toma como base a perspectiva do letramento literário por compreendê-lo enquanto um processo 

singular de apropriação da literatura, ao transcender os limites e os espaços de aquisição da leitura 

meramente decodificada, assumindo, portanto, o papel relevante na construção de sentidos das experiências 

de mundo, sejam elas individuais e coletivas de seus leitores. Para embasamento de tais discussões e 

reflexões em torno da leitura, da literatura, da literatura infantojuvenil e da literatura infantojuvenil 

amazonense em particular, o trabalho lança mão dos estudos de Cosson (2014), Cagliari (1993), Martins 

(2006), Zilberman (1993), Hunt (2015), entre outros autores que contribuem para o estudo em questão. Este 

estudo pretende contribuir para a compreensão dos processos que envolvem a leitura e o letramento literário 

no desenvolvimento da formação leitora e cidadã dos alunos de ensino fundamental e médio de uma escola 

pública de Parintins/Am. Utiliza, portanto, como instrumento fundamental a literatura infantojuvenil 

amazonense, que tem como característica a representação do contexto social e cultural destes alunos, além 

de suscitar a necessidade de valorização da literatura local, que, assim como as demais literaturas destinadas 

ao público adulto, tem uma importância relevante na experiência literária de seus leitores.  

 

Palavras-chave: Leitura; Escola; Literatura Infantojuvenil amazonense.     
              

     



 
 
P021 - CLARICE LISPECTOR COMO FUNDAMENTAL NO CAMINHO DO DESPERTAR DO 

LEITOR LITERÁRIO 

 

Liliane Pires e Adriana Ramos de Oliveira 

 

Muitas vezes, os alunos resistem e até mesmo rejeitam a grandes Literaturas por achá-las complexas, 

inacessíveis e muito distante de seus universos. O projeto literário tem uma função muito importante que é 

propor situações de aprendizagens que fomentem a curiosidade, a descoberta do novo, a formulação de 

explicações sobre diferentes situações e a busca de conhecimentos, transformando o leitor iniciante em um 

descobridor de conhecimentos escondidos entre as linhas de uma história. Essa dinâmica permite que a 

criança aprenda que a leitura ensina além das letras, palavras e textos, como valores, conhecimento, 

reflexões e muito mais. Nesse campo das descobertas, trabalharemos com a interdisciplinaridade, mostrando 

que os diferentes assuntos (conteúdos) podem e devem “conversar” entre si para que a aprendizagem seja 

realmente significativa e contextualizada. Pensando nessa primordialidade, traremos Clarice Lispector, uma 

de nossas maiores escritoras brasileiras. Desta forma, este trabalho pretende apresentar algumas experiências 

de leitura literária realizadas em sala de aula, a partir de uma seleção de cinco contos infantis da escritora: A 

vida íntima de Laura, Quase de verdade, A mulher que matou os peixes e como nascem as estrelas. uma 

escrita introspectiva, Clarice Lispector, em seus contos, parte de situações simples e cotidianas para alcançar 

reflexões internas e profundas. O foco de sua narrativa está nas reações internas que suas personagens 

sofrem aos acontecimentos vivenciados na sua infância. Assim, investiga-se de que forma estas 

particularidades podem despertar interesse e contribuir para a formação do leitor infanto juvenil literário, 

além de contribuir para o desenvolvimento crítico do jovem leitor. 

 

Palavras-chave: Literatura Brasileira; Contos Infantis; Clarice Lispector.    

              

P022 - CLUBE DE LEITURA: UMA EXPERIÊNCIA LEITORA PARA OS PROFESSORES DA 

REDE MUNICIPAL DE LONDRINA 

 

Aliny Perrota da Silveira 

 

O presente artigo relata a experiência do Clube de Leitura para professores do Ensino Fundamental I, 

promovido pela Secretaria Municipal de Londrina.  O trabalho com o livro de literatura infantil, no ambiente 

escolar, ainda hoje, provoca muitas discussões e controvérsias, especialmente porque desde sua gênese, teve 

forte ligação com funções moralizantes deixando-as sempre na berlinda e pendendo entre ser pedagogia ou 

literatura. As obras destinadas às crianças sempre representaram (e continuam representando) aquisição de 

moralidade e padrões de comportamento. Muitas vezes são utilizadas apenas para simples exercícios de 

interpretação, análise linguística ou gramatical, aumento de vocabulário, refletindo e reproduzindo os 

interesses propostos pela escola e pouco contribuindo para a formação da identidade de um leitor literário. 

Sabendo da importância do papel do professor na formação de leitores, o Clube é um espaço de leitura, 

discussão e apreciação de livros de literatura infanto-juvenil, em que o professor tem a oportunidade de (re) 

ler, ampliar o seu repertório, se (re) descobrir leitor e ainda compartilhar suas impressões acerca da obra lida 
e agregar a sua interpretação as impressões de outros professores. Ação importante em um país que é 

reconhecido pelo baixo índice de leitura entre jovens e adultos e faz uma breve reflexão de como é a relação 

da escola com o livro de literatura infanto-juvenil. O Clube é um projeto de formação continuada que visa 

subsidiar o trabalho do professor regente das séries iniciais acerca do trabalho com o livro. Professores este, 



 
 
que, muitas vezes passou por uma graduação e não teve a oportunidade de passar pela experiência leitora. 

Com isso acaba reproduzindo modelos falhos de se trabalhar com o livro, utilizando-o somente como pano 

de fundo para alfabetizar e desenvolver conteúdos do currículo, não promovendo o encontro do aluno com o 

prazer da leitura. 

 

Palavras-chave: clube de leitura; formação leitora; literatura.      

            

P023 - COMPREENDENDO A LITERATURA COMO UM DIREITO HUMANO: REFLEXÕES DE 

UM GRUPO DE MEDIAÇÃO LITERÁRIA EM PRAÇA PÚBLICA 

 

Mariana da Silva Machado Nascimento, Nayara de Oliveira Nunes e Ingrity Leandro da Silv 

 

O projeto de Iniciação Científica, “Rodas de Contação e Leitura de histórias na praça: pretextos para 

encontros entre a comunidade acadêmica e a comunidade do Paraíso, São Gonçalo-RJ”, coordenado pela 

professora Heloisa Carreiro, objetiva aproximar a comunidade acadêmica da comunidade local através de 

uma Tenda Literária na Praça dos Ex–Combatentes. O projeto faz parte do Coletivo de Estudos e Pesquisas 

sobre Infâncias e Educação Infantil (COLEI). Dialogamos com o conceito de etnografia de Corsaro (2011). 

Por não morarmos na comunidade local, surge a necessidade de nos apropriarmos de sua cultura, enquanto 

pesquisadores. Outra perspectiva metodológica utilizada é a pesquisa intervenção de Damiani (et al 2013) 

usada fora do laboratório, sendo assim, a Tenda Literária é a nossa intervenção e os passantes da Praça são 

nossos sujeitos de pesquisa. Desenvolvemos também uma observação participante (SEVERINO, 2000) com 

o objetivo de aprender mais sobre os sujeitos com os quais interagimos. Enfrentamos muitos desafios ao 

pesquisar em praça pública, principalmente por ser próximo de uma comunidade e pela fama que a praça 

leva. Devido à localização do campus, já vivenciamos tiroteios. Uma vez que passamos por isso, temos um 

medo legítimo de bala perdida. A constituição do que nomeamos por fama são informações oriundas do 

próprio exercício investigativo, através de conversas com os sujeitos que interagem com a Tenda e pela 

dinamização dos questionários que fazemos mapeando o perfil da comunidade na interação com a Literatura 

e com o ato de ler. Nos indagam os motivos de realizarmos o trabalho na Praça, porque a mesma é 

frequentada como espaço de passagem e como ponto de tráfico de droga local. Diante das indagações nos 

posicionamos em diálogo com Antônio Candido (1989) que defende a Literatura como um direito humano, a 

qual todos tenham acesso, pois acreditamos que a ela melhora nossas experiências cotidianas. 

 

Palavras-chave: mediação literária; pesquisa etnográfica; observação participante.   

            

P024 - CONCURSO LITERÁRIO: MOVIMENTO PELAS CARTAS DE AMOR 

 

Luzia Antonelli Pivetta 

 

O Romantismo é um movimento literário caracterizado pelo sentimentalismo, subjetivismo e 

emoções exageradas. Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina, deve ser trabalhado nos 2ºs anos do 

Ensino Médio. Sendo junho mês dos namorados, observou-se uma oportunidade. O jornalista e escritor Xico 
Sá defende que: “a carta, escrita à mão, com local de origem, data, saudações, motivos, mesmo com todas as 

modernidades e invencionices, ainda é o melhor veículo para declarar-se”. A carta de amor, assim, torna-se 

um recurso potencial a ser utilizado em aula. Para inserir alunos do 2º ano do Ensino Médio da EEB Prof. 

Honório Miranda neste universo e relacionar a teoria literária com a prática, propôs-se, após leitura de cartas 



 
 
de amor de escritores renomados e de trechos do livro “Os sofrimentos do jovem Werther” (Wolfang 

Goethe), que eles escrevessem suas próprias cartas. Ao reproduzir recursos empregados neste gênero 

textual, os alunos revisaram conteúdos curriculares, demonstrando que a prática de letramento e sua 

dinâmica é que devem determinar quando e como estes devem ser abordados. Além de explorarem o 

universo da literatura clássica, reforçando o que diz Italo Calvino sobre clássicos serem “aqueles livros que 

chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que 

deixaram na cultura”.  A produção textual transformou-se no Concurso Literário intitulado: Movimento 

pelas Cartas de Amor, estendido às demais turmas. Resgatando a escrita de cartas apaixonadas, produzidas à 

mão e envelopadas como se enviadas por correio, alunos de todos os anos puderam participar. As três 

melhores foram premiadas em uma cerimônia em que, além de conhecerem os vencedores, os demais 

estudantes tiveram contato com essa prática.  

 

Palavras-chave: Romantismo; Cartas de amor; Produção literária; Ensino Médio   

               

P025 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO CELLLIJ:  PREPARAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ENSAIO

  

Carolina Monteiro da Paixão, Isabella Oliveira Maciel e Renata Junqueira de Souza 

 

Nosso trabalho tem como foco principal expor as atividades desenvolvidas pelo grupo “Hora do 

Conto”, atuante no CELLIJ - Centro de Estudos em Leitura e Literatura infanto-juvenil - da FCT/UNESP, 

de Presidente Prudente. “Hora do Conto” é um momento de preparação, construção, ensaio e 

desenvolvimento de contações de história para estudantes de Ensino Fundamental I. Dessa maneira, a 

atuação do grupo é de suma importância, pois o ouvinte tem contato com a literatura e recebe de uma 

maneira lúdica e interativa as narrativas. A realização das ações envolve um circuito dentro do CELLIJ e a 

elaboração de ciclos de contação, estudos teóricos e metodológicos. Nesse sentido, Girotto e Souza (2010) 

sustentam as concepções de estratégias de leitura que guiam as atividades de contação. Essas estratégias 

funcionam como uma técnica de ampliação da compreensão das narrativas e das atividades pelas crianças, 

desse modo, baseamo-nos nesses preceitos para a elaboração do ciclo de contação, com vistas à mediação de 

leitura e à formação do leitor. No primeiro semestre do ano de 2019, por exemplo, o tema selecionado foi 

“Cordel e cultura popular”. Avaliamos que o ciclo composto por apresentação, brincadeira, corredor de 

inferência, sala de contação e a atividade colocou a criança em contato direto com o texto literário e 

concedeu-lhe a possibilidade de ter livre interpretação da história apresentada. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; Literatura; Leitura; Estratégias de Leitura; Formação do leitor. 

              

P026 - CONTAR, CANTAR E ENCANTAR: SONS E MÚSICAS PARA CONTAR HISTÓRIAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Renata Camargo Gomes 

 

O presente relato visa apresentar o trabalho realizado com crianças da Educação Infantil, em alguns 
espaços educativos da DEdIC (Divisão de Educação Infantil e Complementar) dentro da Universidade 

Estadual de Campinas, São Paulo. São filhos de funcionários e estudantes, que frequentam esses espaços. 

Esta proposta é de um trabalho com Contação de Histórias. Sou uma professora readaptada que atende 

crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental I em uma Biblioteca, organizada a partir de doações e 



 
 
de um projeto que recebeu uma verba para aquisição de livros. Com as crianças da Educação Infantil, sobre 

as quais pretendo falar, realizo contações de histórias semanalmente, com crianças de 02 a 05 anos. Entre os 

objetivos, busco ampliar o conhecimento das crianças com diferentes histórias, utilizando materiais e 

técnicas diversos para as contações: música, sonorização, fantoches, avental, entre outros; envolver as 

crianças no universo dos livros e das histórias. Autoras como GIRARDELLO (2014), MACHADO (2004) e 

REYS (2011), entre outras, falam sobre a importância da contação de histórias, do contador e de elementos 

que podem melhorar tudo isso. Todos gostam de ouvir histórias, mas depende de como essas histórias são 

contadas, do ambiente e das técnicas e materiais utilizados. Realizo esse trabalho há mais de sete anos e 

percebo que as crianças se envolvem mais quando cantamos músicas durante a história, sonorizamos e 

também quando acolhemos suas intervenções, participações e anseios. Acredito que o universo das histórias 

é muito enriquecedor para as crianças, mas também que a música e os diferentes sons utilizados em uma 

contação, podem fazer toda a diferença. 

 

Palavras-chave: Histórias; música; sons.         

              

P027 - CONTAROLANDO: MUITAS HISTÓRIAS PARA CONTAR 

 

Suelen Amorin Ferreira, Thayene da Cruz, Elem Bernardi Marafigo, Jaciara e Eliane Debus 

 

O grupo cênico literário Contarolando foi criado em 2011, numa parceria entre o PET Pedagogia e o 

grupo de pesquisa Literalise, ambos da UFSC, e desde então vem trabalhando no sentido de ampliar o 

conhecimento artístico-cultural das estudantes do curso de Pedagogia. Neste trabalho centramos nosso olhar 

para ação realizada no ano de 2017, que levou em conta a mediação da leitura literária que focalizasse a 

temática da cultura africana e afro-brasileira, com o objetivo de pensar na educação das relações étnico-

raciais concretizando-se com projeto de extensão Contarolando em formação e ação: co(a)ntando a literatura 

de temática afro-brasileira e africana para infância, contemplado no Edital– Bolsa Cultura – durante o 

período de abril de 2017 a março de 2018. O projeto teve o objetivo de contribuir na formação das 

estudantes do curso de Pedagogia, no que se refere ao processo de constituição docente destas que se 

preparam para serem professoras de crianças e que, ao criar e apresentar suas criações cênico-literárias tem 

estado em constante contato com a literatura infantil, as linguagens cênicas e da narração oral de histórias, 

todas elas de grande importância aos saberes e fazeres da docência com crianças. Além disso, as/os 

estudantes que participaram do projeto estudaram, vivenciaram e elaboraram criações cênico-literárias a 

partir de títulos de literatura infantil e juvenil que contemplaram a temática afro-brasileira e africana. O 

projeto foi dividido em duas etapas, sendo que a primeira compreendeu o período de 15 de maio a 30 de 

junho e o segundo, de 11 de agosto a 01 de dezembro de 2017. A primeira etapa teve como foco o preparo 

das estudantes para o trabalho de contação, a escolha das histórias que iriam contar, bem como sua 

encenação; o segundo semestre foi programado para ensaios, apresentações e aprofundamento teórico e 

prático. 

 

Palavras-chave: PET Pedagogia; Literatura; Contarolando.      

              
    

P028 - CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA INFANTIL NO MOMENTO DO DESFRALDE 

 



 
 

Silvia de Amorim  

 

O presente resumo tem como objetivo (com)partilhar um relato de experiência proporcionada no 

Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM) Clair Gruber Souza, que pertence a rede municipal de 

educação da cidade de Florianópolis e se localiza no bairro de Canasvieira. Realizando primeiramente uma 

reflexão sobre o espaço da educação infantil e o ato de garantir a complementação entre o ato de 

Cuidar/Educar envolvendo os princípios éticos, políticos e estéticos (DCNEI, 2010) complementado pelas 

contribuições dos autores Azevedo (2011), Debus (2006) e Kaercher (2001) que partilham sobre a 

necessidade de construir o hábito de interagir com a cultura. A proposta foi primeiramente realizada com a 

turma dos Escaladores, que era um coletivo de crianças com idades entre 1 a 2 anos. Algumas crianças 

estavam iniciando a demonstração de seu desconforto com a utilização de fraldas. As professoras 

encontraram na literatura infantil uma maneira de estar apresentando esta opção as crianças e que fosse algo 

prazeroso. As literaturas escolhidas foram o O que tem dentro da sua fralda? Escrita por Guido Van 

Genechten e publicada pela editora Brink Book. E a história Cadê o meu pênico? Escrita por Mij Kelly e 

ilustrada por Mary McQuillan e publicada pela editora Companhia das Letrinhas. Junto com as histórias as 

professoras trouxeram os elementos principais de cada uma destas histórias transformando o processo mais 

lúdico. Sendo que, os elementos, que eram o ratinho de borracha com fralda e um pênico passou a fazer 

parte do contexto das brincadeiras das crianças na turma. E quando começaram a ser chamadas a utilizar os 

banheiros traziam recortes das histórias em seus comentários.  

 

Palavras-chave: Ampliação de Repertório Cultural; Desfralde; Literatura Infantil; Cuidar/Educar. 

              

         

P029 - CRIAÇÃO DE NARRATIVAS EM LIBRAS PARA ALUNOS SURDOS NO ENSINO 

INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 

Francisca Aldenisa Peixoto da Silva, Marina Teles de Oliveira e Rachel Sutton-Spence 

 

O objetivo do projeto de extensão é criar alguns materiais didáticos para alunos surdos no ensino 

infantil e fundamental que são baseados nas normas de literatura surda.  A literatura surda usa elementos 

como mesmas configurações da mão, classificadores e elementos não manuais. Pode usar incorporação para 

mostrar o comportamento de humanos, animais, plantas e objetos inanimados (SUTTON-SPENCE e 

KANEKO 2016). Precisamos trazer a literatura surda para os alunos surdos nas salas de aula bilíngues 

(STROBEL 2008) como parte de seu desenvolvimento em L1, porque ela melhora as habilidades 

linguísticas e faz parte do desenvolvimento de uma identidade social, linguística e pessoal de todos os 

surdos. Porém, faltam histórias de origem surda para os mais jovens. Precisamos criar recursos adequados às 

crianças surdas para professores e crianças, para aprender e desenvolver as habilidades. O livro “Have you 

Ever Seen...?”, de Smith e Jakobowitz na Língua de Sinais Americana começa dos princípios de rima e 

brincadeiras com configuração de mão para crianças surdas.  Ele mescla imagens fortemente atraentes, 

rimas e informações culturais, com imagens e humor (criada por causa de bobagem), estimulando a 

imaginação. Adaptamos esses exemplos para Libras.  Criamos cinco histórias didáticas para crianças surdas 
dos níveis de educação infantil e fundamental, baseadas nas normas de literatura surda. São jogos 

linguísticos com a mesma configuração de mão, por exemplo, “Uma formiga que se vestia como Índio”, 

“Uma banana que faz churrasco” “Um morcego no ônibus”, “Um macaco tocando música”, “A vaca que usa 

salto alto.” Cada narrativa tem uma imagem que mostra o exemplo sinalizado – o animal, a ação e os sinais. 



 
 
Os desafios são para criar narrativas curtas e engraçadas adequadas para alunos com pouca experiência de 

literatura em Libras. Escolhemos sinais padronizados que se juntem com imagens que atraiam a atenção dos 

alunos de ensino fundamental.  

 

Palavras-chave: Libras; Literatura Surda; Materiais didáticos.      

              

   

P030 - DESAFIOS ENFRENTADOS POR MEDIADORAS DE LEITURA EM PRAÇA PÚBLICA: 

LEITURA EM VOZ ALTA E/OU LEITURA AO PÉ DO OUVIDO? 

 

Yngrid Lopes de  Medeiros, Maria José da Silva Vaz e Rayssa Menezes Ramos Pinto 

  

O resumo nasceu a partir das experiências vividas pelas bolsistas do COLEI (Coletivo de Estudos e 

Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil) e discute experiências desenvolvidas pelo Projeto de 

Iniciação Científica, Rodas de Contação e Leitura de Histórias na Praça: pretextos para encontros entre a 

comunidade acadêmica e a comunidade do Paraíso, São Gonçalo-RJ, coordenado pela professora Heloisa 

Carreiro. O projeto através da pesquisa intervenção objetiva: promover o encontro entre a comunidade 

acadêmica e a comunidade local através de diálogos literários; ampliar o campo formativo dos estudantes de 

graduação; desenvolver vínculos afetivos e mútua partilha de conhecimentos entre os estudantes e membros 

da comunidade próxima à FFP-UERJ. O resumo se debruça a partir de nossa primeira experiência com a 

montagem de uma Tenda Literária, na qual embora tivéssemos planejado performances para desenvolver a 

leitura em voz alta, a mesma aconteceu ao “pé do ouvido”. Para pensar o trabalho com a literatura o projeto 

possui como referência os estudos de Candido (1989) e Queiroz (2011). Os estudos de Candido (1989) nos 

fazem compreender a Literatura como um direito humano. Estamos em diálogo com os estudos de Queiroz 

(2011) sobre: mediação literária; a potência da literatura no desenvolvimento humano e desta na constituição 

da autonomia da criança. Discutimos a concepção de infância baseada nas obras de Qvortrup (2011), 

Corsaro (2011) e Malaguzzi (2009) que nos mostram que a criança tem voz, reinterpreta a cultura e constrói 

sua autonomia através da interação com outros sujeitos e linguagens. Além de trazer como metodologia a 

escuta sensível (BARBIER, 1998). Esse projeto vem se mostrando importante, não só para o nosso Coletivo, 

mas também para a comunidade do entorno ao Campus e para os estudantes de graduação pois trocamos 

muitos conhecimentos e mostramos para a comunidade que a universidade também é deles." 

 

Palavras-chave: Mediação Literária; Pesquisa intervenção; Infância; Leitura ao pé do ouvido.  

              

      

P031 - DO AFETO PARA O CAFÉ: UM MOMENTO COM AS AVÓS 

 

Silvia de Amorim 

 

O presente resumo tem como objetivo (com)partilhar um relato de experiência que aconteceu no 

Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM) Clair Gruber Souza com crianças de idades entre um a dois 
anos que faziam parte do coletivo Turma dos Escaladores. Trazendo primeiramente para reflexão, os 

princípios éticos, políticos e estéticos (DCNEI, 2010) complementado pelas contribuições dos autores 

Azevedo (2011), Debus (2006) e Kaercher (2001) que partilham sobre a necessidade de construir o hábito de 

interagir com a cultura. Portanto, ao analisar os contextos aos quais as crianças estavam inseridas percebesse 



 
 
uma ligação forte com a figura das avós que estavam muito presentes no cotidiano das crianças. 

Participando ativamente do processo de constituição delas enquanto seres históricos, protagonista do 

processo e (re) produtores de cultura como nos apresenta Sarmento (2008). Portanto, o afeto demonstrado 

pela figura da avó se iniciou por um carinho demonstrado a personagem de fantoche da Chapeuzinho 

Vermelho que tínhamos em sala. Como era uma fase de aquisição da oralidade a palavra que se evidenciava 

na brincadeira era a palavra Vovó. Assim, juntamos o carinho demonstrado pelas avós para com os seus 

netos e a reciprocidade das crianças para que trabalhamos este sentimento lindo chamado de Afeto, Desta 

maneira, utilizamos como base a história da Chapeuzinho Vermelho que era a predileta naquele momento 

das crianças, e construímos junto com as crianças um momento de interação entre as famílias, 

principalmente as avós. Este momento ficou chamado de Café da Vovó, em que, as crianças contribuíram na 

culinária ofertada e na confecção da lembrança entregue para as avós e familiares deste momento. Trazendo 

para a realidade as questões pertinentes a literatura e tudo que elas podem oferecer para a ampliar de um 

olhar sensível para com o outro. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Clássico; Educação Infantil.      

              

  

P032 - DONA BENTA LEITORA: UM ESTUDO DAS LEITURAS DA PERSONAGEM-AVÓ EM 

OBRAS INFANTIS DE MONTEIRO LOBATO  

 

Daniel Fernandes da Silva 

 

O presente trabalho é resultado de um projeto de pesquisa que investigou as leituras de Dona Benta 

nas obras infantis de Monteiro Lobato a fim de se verificar as competências leitora e mediadora da 

personagem. Dona Benta parece ter importância singular num possível projeto de leitura presente nos textos 

infantis de Lobato, em especial, em Dom Quixote das Crianças (1936). Para compreender melhor como a 

personagem seria compreendida nesse processo, fizemos o levantamento de quais autores e obras literárias 

ela cita ou faz referência em nove livros infantis de Lobato. As obras investigadas foram: O Saci (1921), 

Reinações de Narizinho (1931), Peter Pan (1930), Viagem ao Céu (1932), Caçadas de Pedrinho (1933), 

Memórias da Emília (1936), Dom Quixote das Crianças (1936), O Picapau Amarelo (1939) e O Minotauro 

(1939). Os outros livros foram também investigados, mas em projeto de pesquisa anterior. Os resultados 

encontrados surpreendem por conta de quantidade bastante expressiva de autores e obras citadas pela avó-

personagem que acabam por compor o repertório de nossa mediadora de leitura para os netos ao longo de 

toda a saga infantil lobatiana. Por isso, investigar como foi a elaboração de Dona Benta, como personagem-

leitora-mediadora-eficaz de leitura, pode contribuir para que, nas salas de aula, os professores também 

percebam, ao conhecerem tal personagem, a importância de serem leitores em potencial para se tornarem 

reais mediadores do processo de leitura. Ela continua personagem ficcional, mas pode ser inspiração para 

esses profissionais que trabalham com textos literários na Educação Básica e devem assumir seus papéis de 

mediação em sala de aula. Para subsidiar nossas análises, nos servimos de textos teóricos de Lajolo e 

Ceccantini (2008), Lajolo (2002), Lobato (2012), Santos, Marques e Rösing (2009), dentre outros.  

 

Palavras-chave: leituras; Dona Benta; mediação.        

              

  



 
 
P033 - DOS CLÁSSICOS LIDOS À DRAMATURGIA E BRINCADEIRAS: AS POSSIBILIDADES 

DE OUTRAS LINGUAGENS NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL....  

 

Cristiane Irinéa Silva, Suélyn Rosa da Cunha e Greicy Mery Oliveira 

 

Contar histórias é uma das atividades constantes na atividade pedagógica realizada na Educação 

Infantil. E partindo deste pressuposto, intencionamos fazer o resgate da leitura, contação e representação de 

histórias consideradas clássicas na literatura infantil, no repertório das crianças da Educação Infantil do 

NEIM Celso Pamplona.  Dentre as histórias contadas, dramatizadas e brincadas neste primeiro semestre de 

2019, estão: Cachinhos Dourados e os três ursos, o casamento da Dona Baratinha e Pinóquio. Após contar 

em forma de teatro as histórias às crianças, todo o material utilizado para o cenário, de duas delas, ficou a 

disposição dos grupos, no canto do refeitório, para a criação de novos enredos, performances, e novos faz de 

contas. Pensar no teatro como brincadeira, como experimentação, como criação foi parte das discussões 

realizadas na instituição educativa. No caso da história Cachinhos Dourados, a casinha ficou a disposição 

dos grupos: três camas, mesa com três lugares e três potes, e as três poltronas. Da história do Pinóquio, a 

oficina do Gepeto ficou montada, junto com as ferramentas, os recortes de madeiras e os brinquedos de 

madeira que compuseram o cenário.  A história da Dona Baratinha foi encenada no espaço externo e usou a 

casinha do parque como cenário. Concluímos que a possibilidade de viver a história e ser um personagem 

permitiu às crianças se colocar no lugar do outro, criar novos diálogos, inventar enredos, falas. Percebemos 

criação, fantasia, invenções. Ações propiciadas a partir da intervenção e escuta atenta de adultos 

interessados no processo de participação e de vivência de situações significativas pelas crianças neste 

contexto educativo.  

Palavras-chave: brincadeira; histórias clássicas; literatura infantil; teatro.    

              

     

P034 - EDUCAÇÃO FORMAÇÃO DE LEITORES NA REVISTA CACIQUE - 

ENDEREÇAMENTOS - FASE III 

 

Tiago Pedroso, Lindseiara Peres e Ana Maria Bueno Accorsi 

 

O estudo focaliza-se no projeto sobre a compreensão e análise do papel sócio educativo da Revista 

Infantil Cacique, publicação quinzenal, de 1954 a 1963, editada pela então Secretaria de Educação e Cultura 

do Rio Grande do Sul. Passadas as fases de rastreamento do acervo, digitalização e início dos estudos de 

conteúdo, a pesquisa prossegue com o objetivo de proceder à análise crítica do discurso no periódico 

(FAIRCLOUGH). Pretende-se ampliar o entendimento sobre como os seus leitores são pensados 

expandindo a compreensão sobre os modos de endereçamentos. O trabalho acontece sob a luz das teorias de 

análise do discurso, dos estudos culturais e de identidades (FOUCAULT, HALL). É desse lugar que se 

pensa quando se reflete sobre as posições de sujeito – de poder, de gênero, de pertinência de um discurso, de 

raça, de classe ou grupo social. Usam-se como amostragem os exemplares de 1954 e 1963, o primeiro e o 

último do periódico, para descrever a quem os textos são endereçados e quem estes leitores pensam que são 

em relação a si mesmos e aos outros. O foco da pesquisa é a verificação sobre para quem os textos se 
direcionam. Analisar as histórias, folhetins, poesias, jogos e por meio de teorias de análise do discurso e de 

estudos culturais, identificar tais endereçamentos a um destinatário, que atua na interação, influenciando 

quanto ao tratamento do tema, ao tipo de enunciado, e ao estilo linguístico de uma dada forma de utilização 



 
 
da língua. Rastrear a continuidade destas concepções até o contexto educacional atual. Problematizar as 

concepções estudadas para a educação de hoje. 

 

Palavras-Chave: Revista Cacique; Endereçamentos; Formação do Leitor; Educação; Sociedade. 

              

        

P035 - ESPAÇO "ERÊ" NO COPENE SUL 2017: LITERATURA AFRO-BRASILEIRA PARA A 

VALORIZAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DA IDENTIDADE 

 

Suelen Amorim Ferreira, Milena Batista Bráz, Tatiane Mendes Serafim e Eliane Debus 

 

Este trabalho publiciza ação realizada no III Congresso de Pesquisadores Negras e Negros (COPENE 

SUL), realizado na UFSC, em 2017, o Espaço Erê, ambiente destinado às crianças que promoveu atividades 

culturais, oficinas e muita diversão, contando com a mediação de estudantes da Pedagogia, monitores do 

evento e convidados. Todas as práticas tiveram como núcleo temático o pertencimento étnico-racial e a 

representatividade negra positivada, acolhendo crianças de 5 a 12 anos de idade. As atividades do Espaço 

Erê consistiam em contação de histórias e exposição de livros de temática Africana e afro-brasileira, oficina 

de Capoeira entre outras, com finalidade de proporcionar atividades lúdicas e pedagógicas para as crianças 

que estivessem acompanhando os adultos/responsáveis que participavam do evento, ou seja, oferecer às 

crianças um espaço seguro, divertido e confortável. Adicionalmente, o espaço teve como fundamento 

fortalecer as identidades raciais e culturais das crianças que participavam do grande evento, de modo que 

fosse favorecido a elas aproximações com a literatura negra, contação de histórias e mediação de leitura. 

Sendo este um trabalho alicerçado na Lei 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade da História e cultura 

afro-brasileira e africana nas instituições de ensino. Os títulos apresentados foram previamente analisadas 

em sua narrativa e imagens que apresentassem de forma positivada personagens negras e negros como 

justificativa a responsabilidade ética na formação do sujeito, assim como em  diálogo com o os princípios do 

COPENE SUL no que tange a luta contra o racismo e efetivação de práticas que fortaleçam a identidade 

negra desde a tenra infância. Conclui-se com isto que o espaço Erê foi um território fértil de memória e 

ludicidade que encantou a todos; idealizadores, pais e crianças por seu caráter acolhedor e político 

direcionado ao público infantil sendo instrumento de referência a outros eventos.  

 

Palavras-chave: Literatura Afro-brasileira; Infância; Espaço Erê.      

              

    

P036 - ESPAÇO DE LEITURA PARA E COM BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS 

 

Fernanda Puntel Rutsatz, Vivian Jamile Beling e Daliana Loffler 

 

Atualmente, pesquisas mostram o protagonismo vivido pelos bebês e crianças pequenas ao longo de 

seu desenvolvimento (Oliveira, 2014; Pereira, 2015). Nesse contexto, espaços que oportunizem a eles 

diferentes experiências de leitura de livros são essenciais, uma vez que aguçam a imaginação, exploração e 
um mundo de possibilidades. Os estudos de Mantovani (2014) mostram que os livros se colocam como 

instrumentos prazerosos e essenciais para estimular a compreensão verbal para as crianças. É com esse 

pensamento que o Projeto de Extensão “Espaços de leitura para e com bebês e crianças pequenas” objetiva e 

tem estendido aos bebês e crianças pequenas a oportunidade de ler e ouvir histórias e ter acesso a livros 



 
 
infantis selecionados de acordo a faixa etária dos 0 aos 3 e 4 aos 5 anos. Uma vez na semana, são realizadas 

narrações de histórias com livros adequados para e com bebês e crianças pequenas na Unidade de Educação 

Infantil Ipê Amarelo (UEIIA), localizada no município de Santa Maria, RS, pela bolsista do projeto, 

oportunizando a experiência de ouvir histórias e interagir com os livros que são levados e sugeridos pelas 

crianças. Destacamos que as narrações semanais de histórias têm sido tecidas de curiosidades e desejo pela 

leitura, uma vez que as crianças sugerem livros e ficam encantadas pelas histórias trazidas. Como exemplo, 

o livro “Mordisco: o monstro de livro”, de Emma Yarlett, que foi levado a partir do desejo das crianças por 

um livro que apresentasse monstros, causou encantamento e gerou sugestões de propostas por parte das 

próprias crianças, que passaram a criar diferentes formas para encontrar o monstro perdido pela escola. 

Dessa forma, conclui-se que o Projeto de Extensão tem contribuído para a valorização da leitura desde a 

primeira infância, e com o término previsto para 31 de março de 2020, apresentará resultados finais 

mediante sua conclusão. 

 

Palavras-chave: Bebês; Crianças Pequenas; Leitura; Educação Infantil.     

              

   

P037 - EU, TU, ELES E ELAS E NOSSOS ENCANTADOS POÉTICOS  

 

Ana Lúcia Machado 

 

Através da prática pedagógica que entende que a linguagem se dá e se ressignifica a partir de 

interações, da história e em comunicação verbal concreta (KRAMER, 2002), e onde os textos em geral, e os 

literários em especial, devem ser trabalhados considerando a dimensão social neles envolvidas ( 

PEDRALLI, 2016), o presente trabalho desenvolvido em uma escola da Rede Pública de Florianópolis, a 

partir de eventos de letramento (CERUTTI-RIZZATI, 2015), objetivou: Ampliar o repertório estético e o 

patrimônio cultural de alunos e alunas de duas turmas de terceiros anos de modo que as crianças envolvidas 

pudessem alargar a interação e fruição através de intervenções pautadas no gênero poema.  Para além deste 

objetivo, foi possível também potencializar imaginação e criatividade das crianças (VIGOTSKI,2018) e 

majoração de seus patrimônios culturais. Estratégias foram criadas e oportunizadas no sentido de tornar os 

poemas “ludicamente” mais presentes nas vidas das crianças. A escolha pelo gênero deu-se pelo fato de ser 

o poema um gênero que mesmo implicando lirismo, reconstrução da realidade, emoção, ritmos, ludicidade e 

imaginação, nem sempre está presente no cotidiano das nossas crianças, e, também, porque, além do poema, 

na sua essencialidade fomentar através de sua composição, estética e linguagem, inúmeras 

intersubjetividades, oportuniza também fruição e deleite para além do espaço escolar. Sendo a escola o 

espaço por excelência de ampliação dos letramentos de muitas de nossas crianças, criar possibilidade de 

fruição poética para além de seu contexto, é também função de seus agentes. Uma das intervenções, evento 

de letramento carregado de sentido e significado, que mais afetou a todos, crianças da turma e comunidade 

escolar em geral, e que evidenciou o alcance do objetivo, envolveu a produção de cartões poéticos e suas 

postagens através de uma visita orientada à agência de correio do centro de Florianópolis.  

 

Palavras-chave: letramento; eventos de letramento; poemas; fruição.  
    

P038 - FABULANDO- PROJETO DE BIBLIOTERAPIA HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

HOSPITALAR NA INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 

 



 
 
Mareva Vitória Santos Barres, Rafaela Oliveira Haygertt, João Batista da Silva Goulart e Ana Maria Accorsi 

 

O grupo de contação de histórias Fabulando, surgiu a partir dos projetos de extensão e de pesquisa 

denominados “Biblioterapia: Humanização do espaço hospitalar para crianças e adolescentes da ala 

pediátrica”, tendo como objetivo humanizar o ambiente hospitalar e incentivar a formação leitora dos 

pacientes.  O projeto de extensão faz parte do Programa Institucional de Bolsa de Extensão, 2018, e visa 

levar a literatura para dentro da ala pediátrica do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto 

Alegre.  A metodologia utilizada para a realização do trabalho é de cunho qualitativo, priorizando a vivência 

direta para a contação de histórias da literatura infantojuvenil, adequadas à faixa etária dos pacientes da 

internação pediátrica e para a observação e verificação da adesão e do humor dos participantes. Por meio da 

leitura e contação de história, do espírito lúdico busca-se amenizar os desconfortos acarretados pela 

internação hospitalar e tornar mais humano e descontraído o ambiente. 

 

Palavras-chave: Fabulando; biblioterapia; humanização do espaço hospitalar.    

              

      

P039 - FRUTO DO CONHECIMENTO: AS PERCEPÇÕES DA CRIANÇA SOBRE O LIVRO DE 

LITERATURA INFANTIL EM IMAGENS FOTOGRÁFICAS 

 

Manuella Salazar Almeida e Ivanir Maciel 

 

Esse Trabalho busca como objetivo identificar como se dão as percepções da criança ao selecionar os 

livros infantis nos varais do projeto “Fruto do Conhecimento: a praça, o público, o livro”, tendo como 

referência o projeto de extensão realizado pela Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), sendo coordenado 

pelo curso de Pedagogia. Alguns autores foram destaque nessa pesquisa para aprofundar o assunto 

abordado, sendo eles, Nelly Novaes Coelho (2000) abordando a necessidade de conhecimento, reflexão e 

crítica na literatura infantil/juvenil, Paulo Freire (1989) sobre a leitura de mundo que antecede a leitura da 

palavra, Lev Semyonovich Vigotski (2009) contribui sobre o processo criador na infância, partindo do 

princípio de que a imaginação ampara-se em experiências vividas, Fernanda Gonçalves (2019) que em sua 

Tese defende a literatura para crianças bem pequenas, Ivanir Maciel (2018) que traz a perspectiva teórica e 

histórica sobre o Projeto Fruto do Conhecimento: a praça, o público, o livro, entre outros grandes estudiosos 

que apresentam relevância para os aportes teóricos dessa pesquisa. Essa pesquisa documentada, foi realizada 

de forma exploratória, em que buscou acontecimentos em registros fotográficos e escritos nos eventos 

realizados na praça. Após a seleção das fotografias foram criadas três categorias que nortearam as análises 

dessa pesquisa, sendo elas, A praça: Um pomar de frutoslivros; O público: Semear conhecimento na 

constituição do leitor e por último O livro: A colheita literária. A análise sobre o estudo nos permite afirmar 

que é necessário desenvolver mais pesquisas que reflitam sobre práticas de constituição de leitores(as) se 

valendo de diferentes registros imagéticos. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Criança; Fotografia.       

              
   

P040 - HISTÓRIAS A BORDO UMA VIAGEM PELA LITERATURA ORAL E ESCRITA  

 



 
 

Fábio Aurélio Castilho 

 

O “Histórias a Bordo” é um ônibus adaptado para contação de histórias e momento de leitura, que 

circula pelas escolas e núcleos de educação infantil de Balneário Camboriú com objetivo de incentivar a 

leitura tanto de livros como de mundo e ao mesmo tempo promover a contação de histórias, estimular o “faz 

de conta” e o ato de ouvir. Iniciado em 2016 o projeto traz a cada ano temas diferentes, mas que se 

complementam. Em seu início foram apresentadas quatro histórias que impulsionam a reflexão sobre o 

respeito as pessoas e ao meio ambiente. Já em 2017 o tema foi folclore catarinense. Em 2018 com a 

contação de histórias “Eu e você em BC” apresentamos um pouco da história local. Agora em 2019 

trazemos um resgate ancestral, por meio de lendas indígenas. Ao longo destes quatro anos o projeto trouxe a 

contação de histórias da atualidade até a ancestralidade, destacando-se também pelos números pois já foram 

realizadas 1.169 apresentações que resultaram em 32.013 atendimentos. Porém, mais que um breve 

momento em um ônibus repleto de literatura e contação de histórias as crianças e professores tem neste 

espaço estímulo para inúmeras possibilidades, tendo surgido desde o início do projeto diferentes ações nas 

instituições de ensino. Outro ponto marcante é a conversa antes de cada apresentação, onde pode-se perceber 

claramente que as crianças lembram com carinho de algumas histórias e livros apresentados e quando 

oportunizadas recontam de forma atual as histórias que ouviram, as vezes misturando algumas delas e 

mesclando com filmes, desenhos, vivências pessoais... o famoso e verdadeiro ditado “quem conta um conto, 

aumenta um ponto” que tornam sempre atuais as histórias que ao mesmo tempo em que carregam em si um 

conhecimento a muito tempo acumulado pela humanidade permitem viver o momento presente e vislumbrar 

um devir.  

 

Palavras-chave: Literatura; Contação de Histórias; Mediação de Leitura.     

              

     

P041 - ILÍADA, ODISSEIA E ENEIDA - A ADAPTAÇÃO DE CLÁSSICOS GRECO-ROMANOS 

PARA CRIANÇAS E JOVENS NO BRASIL 

 

Mariana Correia Jabor 

 

Quando Ezra Pound, em seu célebre livro ABC da Literatura (1934), nos diz que “Literatura é 

novidade que PERMANECE novidade”, o autor, ao concentrar a sua definição na concepção de novidade-

permanência-novidade, nos propõe uma significativa reflexão em torno da compreensão da obra clássica. E 

se o que faz de uma obra um clássico é a sua permanência, a novidade não pode estar no âmbito da forma, 

nem da linguagem, mas da matéria em si, que deve romper as barreiras do tempo e do espaço. Uma obra 

clássica se configura no âmbito do humano e questões humanas são atemporais, perpassam sociedades e 

atravessam idades. Considerando a importância de apresentar os clássicos a crianças e jovens, as adaptações 

dessas obras se configuram como um relevante método de estímulo à leitura, bem como na formação de 

leitores e, no âmbito do nosso objeto de pesquisa, na introdução de crianças e jovens ao universo da 

antiguidade clássica greco-romana. Tomando como base o repertório de publicações voltadas ao público 

infanto-juvenil de obras com a temática da antiguidade greco-romana, que vem sendo elaborado desde 2016, 
sob a coordenação da professora Katia Teonia, propomo-nos, nesse trabalho, apresentar, nesta fase  da 

pesquisa, um levantamento das edições da Ilíada, Odisseia e Eneida publicadas no Brasil dedicadas, 

exclusivamente, ao público infanto-juvenil. 

 



 
 
Palavras-chave: Clássicos Greco-Romanos; Literatura Infanto Juvenil; Adaptação.   

               

P042 - LEITURA ITINERANTE: O RETALHO MÁGICO DAS ILUSTRAÇÕES  

 

Daiani Burtuli da Cruz e Nídia Almeida Tavares Dornelles  

 

Projeto de docência, desenvolvido pelas acadêmicas de 6ª fase Nídia e Daiani, com supervisão, 

atendendo ao Estágio Supervisionado Curricular IV, do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC, no Neim NªSª Aparecida, em Florianópolis, com o grupo G5, respeitando o 

Projeto Político Pedagógico vigente, com o objetivo de através da narrativa de histórias, com ênfase nas 

ilustrações, ajudar na formação de novos leitores, acreditando que na tenra idade, poderemos estimular com 

ludicidade e criatividade, o desabrochar de todos os sentidos. Criada uma personagem especialmente para 

contação das histórias, “Henriqueta”, as crianças após ouvir, conversam, comentam e exteriorizam sua 

experiência através de desenhos que confeccionaram os retalhos mágicos, que deram origem a um pano 

personalizado. Foram lidos diversos autores nacionais e internacionais, previamente escolhidos não só pela 

contribuição da história, bem como pela ilustração que tem o poder de desenvolver as diversas linguagens 

visuais e os vários sentidos. O trabalho foi fundamentado pelos documentos oficiais diretivos de educação a 

nível nacional e regional. O projeto deixa um caminho a ser trilhado pela instituição na formação dos novos 

pequenos leitores, podendo se estender a outras faixas etárias, com adequação da linguagem. Chegamos à 

conclusão que as crianças tem a curiosidade despertada, através do lúdico, são participativas e a inclusão de 

uma personagem foi primordial no encantamento, tornando o momento especial. 

 

Palavras chaves: formação de leitores; contação de histórias; ludicidade; linguagens visuais; ilustrações.

              

         

P043 - LEITURA QUE COMOVE E EMPODERA: A IMPORTÂNCIA DOS BEST-SELLERS 

PARA A FORMAÇÃO LEITORA DE MENINAS ADOLESCENTES NO BRASIL  

 

Ana Clara de Carvalho Brito e Patrícia Trindade Nakagome  

 

Ao analisar a formação leitora de adolescentes brasileiros, notamos, de modo geral, um intenso 

desinteresse e falta de motivação para a leitura. Docentes propõem atividades e trabalhos com o propósito de 

influenciar os estudantes de maneira positiva, porém a leitura de cânones – trabalhada em sala de aula – 

acaba não sendo tão atrativa. Ademais, para compor este trabalho, levamos em consideração ainda a tardia 

formação leitora do público feminino e percebemos que, ao longo dos séculos, vários artifícios foram 

instituídos para proibir as mulheres de terem acesso à leitura e aos processos por dela desencadeados. 

Partindo da concepção de leitura como uma ferramenta de emancipação, pois “(...) é libertadora e promove o 

protagonismo no acesso ao conhecimento (...), transforma, informa, emociona (...) e nos aproxima do que é 

humano em diferentes tempos, lugares, sentidos, culturas e sentimentos.” (FAILLA, 2016), nos propomos a 

analisar a formação leitora de adolescentes mulheres, visto que, embora o público feminino tenha sido 

excluído da leitura e literatura por vários séculos, atualmente, compõe a grande maioria leitora no país, 
segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil feita pelo Instituto Pró-Livro em 2016. A questão que 

levantamos com esse trabalho consiste em analisar a ascensão do gênero feminino enquanto comunidade de 

leitoras bem como pesquisar as preferências literárias dessas jovens leitoras formadas na 

contemporaneidade. Partimos do pressuposto de que, frequentemente, essas leitoras recorrem a best-sellers 



 
 
como uma forma de empoderamento, por se enxergarem, de alguma forma, por mais ínfima que seja, nas 

páginas escritas dos livros. Por isso, trouxemos os livros da saga Crepúsculo como objeto para este estudo, 

pois acreditamos que uma obra literária se torna realmente significativa quando oferece uma experiência 

tocante e afetiva para o leitor – neste caso, leitora –, “peça mais paradoxal, enigmática, não linear e 

interessante de todo o tabuleiro.” (FERRARI, 2013) 

 

Palavras-chave: literatura; leitura; leitora; best-sellers.       

              

   

P044 - LÍNGUA E CULTURA HISPÂNICA: CÍRCULO DE LEITURA DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO TUTORIAL PEDAGOGIA - UFSC  

 

Pedro Salles Iwersen, Clara Quentel de Loyola e Jane das Graças Turrer  

 

O projeto “Língua e cultura hispânica: Círculo de leitura do Programa de Educação Tutorial 

Pedagogia (PET/UFSC)” foi realizado pelo PET no ano de 2018, com o objetivo de possibilitar aos bolsistas 

do Programa e acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia o acesso à língua e a cultura hispânica 

usando como objeto provocador a literatura infantil, especificamente os textos bibliográficos da Coleção 

Antiprincesas, escritos por Nadia Fink e Pitu Saá, da editora Surlivros, em seu idioma original, o espanhol. 

Para realização da formação, organizou-se um Círculo de Leitura, no qual as leituras foram realizadas 

coletivamente, em voz alta, numa construção coletiva de significados e conhecimentos. Optou-se trabalhar 

com o Círculo de Leitura por entender que para trabalhar como professores que formam leitores precisamos 

nos entender como leitores, criar experiências e repertórios, reconhecendo diferentes formas de leitura e sua 

importância na formação do sujeito com quem trabalhamos. Os encontros foram organizados de forma 

semanal ao longo de doze semanas e separado de forma que no início, antes da leitura do livro, eram 

trabalhados conceitos teóricos sobre a formação de leitores e incorporados temas que participaram da 

formação, contemplando a demanda trazida pelos estudantes. Após a introdução teórica seguíamos com a 

leitura do livro em coletivo, sempre registrando palavras novas, dúvidas e provocações que foram sendo 

observada durante a leitura. As ações abrangeram mais do que somente a apresentação da gramática da 

língua espanhola e permitiram que as/os participantes se reconheçam na cultura latino-americana, para além 

disso, o material escolhido propicia a formação de uma identidade cultural livre de estereótipos e 

preconceitos. 

 

Palavras-chave: Formação de leitores; Literatura infantil; Círculo de Leitura.    

              

     

P045 - LITERATURA E CINEMA: UM OLHAR SOBRE A OBRA “DONA FLOR E SEUS DOIS 

MARIDOS” NA ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE PEDRO VASCONCELOS 

 

Ingrid Honório Damiao 

 
Este trabalho, inserido na área de concentração Estudos Literários, focaliza o tema Literatura e 

Cinema, procurando responder a seguinte situação-problema: é possível levar a literatura para o cinema sem 

que haja a perda de sua originalidade? Teve como objetivo geral refletir acerca do livro Dona Flor e seus 

Dois Maridos, do escritor baiano Jorge Amado, em suas inter-relações com a obra cinematográfica de Pedro 



 
 
Vasconcelos. Para isso, foi necessário comparar ambas as produções, destacando aspectos de semelhanças e 

diferenças entre uma e outra, verificando a possibilidade de adaptação sem o comprometimento da obra 

original. Estendendo o processo de uma obra literária à tradução intersemiótica, do texto escrito para a tela 

do cinema. Assim, a fim de atender os objetivos propostos, o artigo fundamentou-se nos teóricos: André 

Bazin (2018), Randal Johnson (2003), Ismail Xavier (2003) e Júlio Plaza (2013). A metodologia fixou-se à 

pesquisa de caráter teórico-bibliográfico, método comparativo e abordagem qualitativa, dividindo-se em 

duas etapas: primeiro, a leitura do livro, em seguida, a análise do filme enquanto objeto sígnico de um texto 

traduzido. Desse modo, com base nos postulados apresentados, averiguou-se a impossibilidade de 

transposição de uma obra da esfera literária à cinematográfica sem prejuízo a sua originalidade. Outro fator 

observado refere-se ao maior alcance do público pelo cinema, fato que corroborou para que a escrita 

amadiana fosse mais difundida e chegasse ao conhecimento das pessoas em várias partes do mundo. 

Ressalta-se ainda que a responsabilidade de traduzir um texto de um setor a outro cabe totalmente ao 

tradutor, o qual alega reconhecer os pontos que devem ser evidenciados, suprimidos ou acrescentados de 

modo a “valorizar” o que a literatura tem de melhor.  

 

Palavras-chave: Literatura; Cinema; Dona Flor.        

              

  

P046 - LITERATURA E EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRE TRAMAS E AFETOS 

 

Sara da Silva Pereira e Wivian Graciela Meneguetti 

 

O presente trabalho trata de um projeto desenvolvido a partir do ano de 2017, no Centro Municipal 

de Educação Infantil Flor-de-Lis, em São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Com o objetivo de resgatar 

a arte de contar histórias para bebês e crianças bem pequenas, o trabalho teve início com a turma do Infantil 

2, em que estavam matriculadas crianças que completariam 2 anos até dezembro do respectivo ano. No 

entanto, as narrativas extrapolaram as salas em que essas turmas estavam inseridas e invadiram as demais, 

culminando no envolvimento de outras profissionais, em apresentações para os bebês, servidores, pais e na 

oferta de uma oficina para professores e educadores. Contar histórias faz parte da rotina das crianças que se 

encontram na etapa da Educação Infantil, sendo que nessa unidade de ensino há um investimento grande na 

aquisição de livros diversos e de qualidade para repertoriar os cantos de leitura. Assim, o projeto começou a 

enfatizar a narrativa de histórias utilizando esses livros, mas depois incorporou uma nova fase em que 

narrações feitas pelas professoras e crianças deram vida a personagens e enredos inimagináveis, unindo os 

envolvidos numa trama de afetos. Autoras como: Girardello (2014), Reys (2012), Fonseca (2012), Baptista, 

Belmiro e Galvão (2016) fundamentaram nossa proposição, dando vozes às nossas aspirações em relação à 

literatura e também à arte de contar histórias. Com esse projeto, além de percebermos a importância do 

trabalho com a literatura infantil através da contação de histórias, conseguimos envolver a comunidade 

escolar e resgatar essa arte. As crianças passaram de ouvintes a protagonistas, criando enredos e tecendo 

narrativas que reverberam suas vozes e lhe conferem participação.  

 

Palavras-chave: Literatura infantil; crianças; contar histórias.      
              

    



 
 
P047 - LITERATURA GUARANI: O ENCONTRO POÉTICO DO SOL E DA LUA PARA O 

APRENDIZADO DO SER 

 

Sérgio Duarte da Silva, Elem Bernardi Marafigo e Jilvania Lima dos Santos Bazzo 

 

Neste trabalho, apresenta-se um conjunto de livros que faz parte do acervo bibliográfico de literatura 

infantil e juvenil bilíngue na Língua Guarani e Língua Portuguesa que é lido pelas crianças e pelos jovens 

estudantes da Escola Indígena de Ensino Fundamental Tekoá Marangatu, localizada no Riacho Ana Matias, 

na Aldeia Tekoá, no Município de Imaruí, cerca de 100 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina. Ao 

se deparar com tal coletânea, os (as) professores (as) em formação inicial do ensino fundamental, falantes de 

uma das línguas, precisarão compreender os processos pelos quais se aprendem uma cultura estrangeira. Por 

esta razão, pautada na teoria histórico-cultural em relação à concepção de linguagem e pensamento 

(Vigotski, 2002), busca-se responder quais são as possíveis estratégias de ensino que favorecem o 

desenvolvimento integral da pessoa humana. Os resultados, ainda que parciais, evidenciam que os (as) 

estudantes se sentem parte indissociável desse processo: ilustram os livros, integram grupos de trabalho 

como leitores em voz alta, leem para outros colegas, ouvem outros colegas lendo e também as professoras 

em ambas as línguas. Em síntese, assim como ocorreu na saga do Sol e da Lua, o conhecimento da 

Literatura Guarani se constitui numa bela e longa história para se continuar investigando o protagonismo 

discente nas relações de ensino.  

 

Palavras-chave: Literatura Guarani; Língua Guarani; Língua Portuguesa; Ensino; Formação de Professores.

              

          

P048 - LITERATURA INDÍGENA NA SALA DE AULA - UM CHAMADO À REFLEXÃO 

 

Renan Cesar Venazzi Foschiera, Rosangela Aparecida Marquezi e Marcia Oberdefer Consoli 

 

O presente estudo é resultado de uma proposta de ensino de literatura indígena em algumas escolas 

de Ensino Fundamental – Anos Iniciais em um município do Paraná. A temática, os gêneros e as atividades 

escolhidas para a construção da unidade didática emergiram como resultado de amplas discussões e reuniões 

entre o grupo de professores que participou da proposta. Como teoria para embasar o trabalho, escolheu-se 

Geraldi (2006), Candido (2006), Marcuschi (2002), Comin (2014), dentre outros, que abordam sobre a 

literatura no espaço escolar, a função histórica da literatura e o uso de gêneros em sala de aula. Tomando-se 

como foco principal a literatura indígena no espaço escolar do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as 

atividades propuseram um olhar diferenciado para a questão, a fim de trabalhar com crianças a história, bem 

como o desvelamento dos estereótipos e conceitos construídos historicamente sobre esses povos originários 

que compõem esse grandioso quadro pluriétnico brasileiro. Para a aplicação, foram realizadas várias 

pesquisas sobre os materiais disponíveis para o trabalho, o que levou à constatação de que oferta de 

materiais, e mesmo espaços para a literatura indígena no espaço escolar, é limitada. Valendo-se desse 

diagnóstico, seguiu-se uma busca por autores indígenas e obras que poderiam construir o ponto de partida 

para o desenvolvimento das aulas e atividades. O autor selecionado, então, foi Daniel Munduruku e seu livro 
“Histórias de Índio” (2001). A proposta contou com vários gêneros como HQs, vídeos, pinturas e 

fotografias, além da produção de cartazes e de uma grande crônica coletiva. Desse modo, a produção da 

crônica e a construção de um painel ao final, resultado das discussões permeadas pelas ações e gêneros em 



 
 
sala, foram fundamentais para a construção de um novo olhar sobre o outro, um chamado à alteridade e à 

realidade tão diversa que compõem o país.  

Palavras-chave: Literatura Infantil; Literatura Indígena; Unidade Didática; Crônica; Alteridade. 

              

         

P049 - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL:  ESTUDANTES COMO LEITORES E 

PROMOTORES DE CULTURA 

 

Priscille Gonzaga, Doralice Maria de Farias e Marluci Martins Pedroso 

 

A EBM Alberto Stein, escola Pública Municipal da Rede de Ensino de Blumenau, localizada no 

Bairro Velha, em sua política de formação aos estudantes, promoveu em 2019 a IV Edição “Conversa com 

Escritores”.  Essa proposta foi incluída no PPP (Projeto Político Pedagógico) e tem por objetivo ampliar as 

ações de letramento na biblioteca escolar, garantindo um movimento de encontro entre escritor, livro e 

leitor. Essa ação possibilitou uma interação entre sujeitos de universos diferentes, promovendo e produzindo 

cultura no dia a dia presente em nosso meio letrado. Nessa edição, a escola contou com a participação de 

sete escritores. Cada turma estudou a biografia e obras de um escritor e, como desdobramento literário, 

produziram uma instalação baseada em uma das obras, com mediação de professores de diferentes áreas do 

conhecimento. A instalação de maior destaque foi baseada na obra “O Gato” de Bartolomeu Campos de 

Queirós e Anelise Zimmermann. Os estudantes pesquisaram gatos de várias raças e confeccionaram 

utilizando materiais alternativos dispondo-os em uma cidade elevada com caixas. Na instalação, os 

estudantes inseriram o QR Code para que os visitantes pudessem interagir com o aplicativo e descobrir 

quem confeccionou cada gato e a raça inspirada. A instalação também ganhou vida com a sonoplastia: 

miados de gatos. A ilustradora da obra e uma pesquisadora na área da literatura, lançaram um convite à 

escola: participar com instalações no 8º Seminário de Literatura Infantil e Juvenil, novembro deste ano. As 

instalações montadas na escola, em sua maioria, são de escritores que estarão presentes no Seminário da 

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Este movimento contribuiu na formação de leitores e 

também estimulou os estudantes a perceberem as dimensões que a literatura pode alcançar. O movimento 

tornou-se corredor cultural que promoveu a acessibilidade dos leitores com os escritores, favorecendo a 

formação leitora, crítica e humana.  

 

Palavras-chave: Letramento; interdisciplinar; interativa; literatura.     

    

P050 - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA PARA A 

FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES  

 

Camila Porciuncula Santos, Fabiana Dendena, Fernanda Cláudia Lückmann da Silva e Fernanda Ramos 

Furtado 

 

Apresenta um relato de experiência sobre projetos de leitura e escrita realizados com as turmas 21, 

22, 31, 32 e 41 da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito. Essas atividades envolveram a parceria 
das professoras regentes das turmas, da bibliotecária, de outros profissionais da escola e de colaboradores 

externos. O objetivo geral foi promover a leitura e a escrita, utilizando livros de literatura infantil e juvenil, 

por meio de projetos, conforme o que aponta o Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Com as turmas 21 

e 22, foi feito o projeto Brinquedos e Brincadeiras de Ontem e de Hoje, utilizando músicas, livros, 



 
 
especialmente a obra Brincar de Verdade, de autoria de Marta Martins, poemas, vídeos, pesquisa, confecção 

de brinquedos e a prática de brincadeiras na sala de aula e biblioteca. Com as turmas 31 e 32 utilizou-se o 

livro Terra costurada com água, da autora Lúcia Hiratsuka no projeto Laços de Amizade, explorando 

especialmente o gênero conto e contou com várias ações como leituras, vídeos, painéis, roda de conversa e 

saída de estudo. Com a turma 41 foi realizado o projeto Mata Atlântica e seus múltiplos olhares, na qual 

foram utilizados os livros Saru: o guerreiro da floresta, do autor Maurício Eduardo Graipel e Tesouro da 

Serra do Bem-Bem, de Flávio José Cardozo, onde foram a realizadas diversas ações em torno da narrativa 

do livro, com leitura, escrita, pesquisa e saída de estudo. Em todos os projetos foram realizadas muitas 

leituras, produções textuais e artísticas. Além disso, houveram envolvimento das famílias em diversos 

momentos. Estes projetos, resultaram em momentos de informação, formação e letramento. Fica evidente 

que todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, precisam assumir o papel de mediadores e se 

constituir como interlocutores entre o estudante e o trabalho da leitura e escrita na escola.  

 

Palavras-chave: Escola pública; Literatura infantil e juvenil; Formação de leitores e escritores.  

              

        

P051 - LITERATURA INFANTIL E RELAÇÕES RACIAIS: ANÁLISES DE ILUSTRAÇÕES E 

TEXTOS 

 

Mariane Conceição Vieira, Gabriela Aparecida da Silva e Thaís Regina de Carvalho 

 

O presente trabalho apresentará análises dos textos e ilustrações de obras de literatura infantil que 

tem como foco aspectos da história e cultura africana e afro brasileira. O mesmo é um recorte do projeto de 

pesquisa intitulado ""Discurso e Relações Raciais"", o qual tem como objetivo produzir análises referente às 

relações e possíveis formas de hierarquia racial presentes nos livros de literatura infantil e infanto-juvenil. 

Ancoradas nos estudos críticos sobre relações raciais no Brasil foram realizadas análises literárias, a fim de 

identificar se a obra traz elementos que reforçam o racismo e os estereótipos, ou ressaltam a importância da 

representatividade da diversidade étnico-racial na literatura. A partir daí foram elaboradas resenhas críticas e 

biografias dos/as autores/as, para assim compreender o contexto pelo qual os livros foram desenvolvidos. 

Visto que, ao trazermos obras que contemplam as culturas africana e afro-brasileira, estamos propiciando a 

valorização da diversidade etnico-racial dentro das salas de aula, acreditamos que através os materiais 

produzidos pelo grupo de pesquisa podem alcançar e dar suporte aos/as profissionais da educação, para que 

possam inserir no cotidiano de sua turma obras de literatura infantil e infanto-juvenis de qualidade e que 

contemplem também as crianças e adolescentes negros/as, para que, de fato, possamos promover a 

desconstrução da branquidade normativa e, assim combater a desigualdade racial que existe no Brasil. 

 

Palavras-chave: Relações raciais; literatura infantil; literatura africana e afro-brasileira.   

              

     

P052 - LITERATURA INFANTIL, TEATRO E EDUCAÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 

Bárbara Evangelista Vieira Prudêncio 

 



 
 

Neste pôster, buscarei apresentar uma síntese do artigo que desenvolvi como bolsista de Iniciação 

Científica do projeto ""Teatro, Leitura, Literatura e Educação: encontros com o texto"" (Departamento de 

Artes Cênicas/ UDESC). Nesse artigo, discorro sobre os potenciais da literatura infantil no contexto da 

educação escolar; apresento algumas considerações a respeito da aproximação e da apropriação da referida 

literatura pela Pedagogia do Teatro e reflito sobre os aprendizados que a literatura para crianças pode 

oferecer à educação. Para tanto, relato a experiência que me motivou a escrever sobre este assunto e 

explicito as perguntas norteadoras desta pesquisa. Tomo como principais referências artigos que resultaram 

do VI Seminário de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária (UFSC) e do I Seminário 

Internacional de Literatura Infantil e Juvenil (UFSC), além de revisar estudos de teóricos como Heloise 

Baurich Vidor, da Pedagogia do Teatro/ Teatro e Educação, e Jorge Larrosa, da Filosofia da Educação. 

Concluo que, para além da importância de aprendermos formas de aproximação e de apropriação da 

literatura infantil pela Pedagogia do Teatro e pela Educação, é relevante nos atentarmos àquilo que, como 

educadores, podemos aprender com a literatura infantil: a atribuição de um olhar poético ao processo de 

ensino-aprendizagem. Além disso, pretendo contar um pouco da experiência do projeto com a ação 

""Bibliotequinha"", a qual consiste na criação de uma pequena biblioteca de cerca de cem livros infantis e 

juvenis do acervo pessoal da professora coordenadora do projeto. Sua proposta é disponibilizá-los em sua 

sala na universidade aos membros da comunidade acadêmica, para que estes possam utilizá-los em suas 

experiências como educadores - dentro e fora da Academia. 

 

Palavras-chave: Literatura para crianças; educação escolar; Pedagogia do Teatro.   

              

       

P053 - LITERATURA INFANTO-JUVENIL E SUA ATUAÇÃO NA INCLUSÃO NAS ESCOLAS 

DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE 

 

Lucas Alexandre de Souza Freire e Maria de Fátima Vasconcelos de Carvalho 

 

A literatura infanto-juvenil é de grande importância para os que leem, pois, além de possibilitar-lhes 

a aquisição de novos conhecimentos, também exerce um papel relevante na formação da expressão oral, e 

também no aprimoramento das suas capacidades de leitura e escrita. Neste contexto, o presente estudo tem 

como objetivo investigar o acesso de crianças e jovens especiais às obras literárias adaptadas nas escolas, 

sugerindo também algumas formas de intervenção que aborde a necessidade e importância da valorização 

das diferenças. A presente pesquisa, em desenvolvimento, foca no acesso à literatura no meio da educação 

inclusiva, busca evidenciar os casos de dificuldades que alunos com necessidades educacionais especiais 

enfrentam no dia-a-dia para ter acesso à literatura, espera-se que com a pesquisa possa mudar o contexto 

social que esses alunos estão inseridos para melhor, tornando um elo entre Literatura e Educação Inclusiva, 

ao trazer à tona os conflitos de pessoas com necessidades educacionais especiais de forma singular e 

expressiva, funcionando como portas que se abrem para determinadas verdades humanas. Como 

fundamentação teórica, utilizamos textos de autores que já se debruçaram sobre o tema como, MANTOAN 

(1997), MARIA (2013), REAL (2009), e também pesquisas feitas em blogs e fóruns da internet. Como 

resultados, em construção, percebemos que ainda é bem difícil alunos com necessidades educacionais 
especiais terem plenos acesso a livros de literatura, se não as histórias contadas pela professora. As equipes 

gestoras das escolas pouco contribuíram para demonstrar que a literatura inclusiva é de suma importância 

para a formação leitora e aprendizagem dos alunos que a necessitam, e para desenvolver nos estudantes uma 

maior capacidade reflexiva e crítica sobre o que lhe és apresentado. 



 
 
 

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil; Inclusão; Leitura Literária.     

              

     

P054 - LITERATURA INFANTOJUVENIL AMAZONENSE INDÍGENA: UMA NOVA 

PERSPECTIVA PARA A FORMAÇÃO LEITORA E CIDADÃ EM SALA DE AULA 

 

Noelma Cidade dos Santos, Elizandra Brasil Ferreira, Geise Conceição Gomes e Tatiana Oliveira Pereira

  

 

Este artigo se propõe discutir e apresentar os aspectos peculiares da literatura infantojuvenil 

amazonense indígena dentro do contexto mais abrangente propiciado pela literatura indígena. Tem como 

objetivo principal verificar a aplicabilidade desta literatura particular enquanto instrumento de formação 

leitora e cidadã para o público infantojuvenil em sala de aula. Neste sentido, cabe a reflexão dos traços que 

definem e caracteriza a linguagem específica destas produções A literatura infantojuvenil amazonense 

indígena, em particular, apresenta como característica marcante a presença do aspecto cultural e identitário 

dos povos indígenas amazônicos. Nesta perspectiva, são tecidas considerações a respeito da importância da 

leitura da literatura indígena e sua novidade no contexto educacional brasileiro. Além da atenção voltada a 

seu público específico, ou seja, crianças e jovens e a relevância destes textos enquanto promotor da reflexão 

em torno do conhecimento e valorização da cultura indígena em face da diferença e da diversidade 

entendidas como nova forma de expressão literária. A discussão e reflexão sobre a temática se dá a partir de 

uma abordagem estritamente teórica, ancorada em autores renomados como Cadermatori (2010), Coelho 

(2000), Cosson (2014) Hunt (2010), Thiel (2003), entre outros, pertinentes ao estudo. Com base nas 

discussões, verifica-se o quanto a literatura indígena ao longo dos anos vem ganhando destaque e espaço no 

mercado editorial nacional e ao adentrar o ambiente escolar, tende a ser um importante instrumento de 

valorização cultural e formação leitora dos alunos e demais envolvidos, ao dialogar com a diversidade 

cultural do país, permitindo a compreensão e valorização do outro. 

Palavras-chave: Literatura Indígena. Literatura Infantojuvenil amazonense. Leitura. Cidadania. 

              

         

P055 - LITERATURA TEM IDADE? 

 

Maria Mariana Lima Castro 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de ensino de Literatura realizada em uma turma 

de Educação de Jovens Adultos, do Programa de Alfabetização, Documentação e Informação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PROALFA-UERJ). Trata-se de um projeto de trabalho 

desenvolvido em um semestre, cujo tema central foi Literatura. Nesta apresentação, abordaremos, 

essencialmente, o trabalho desenvolvido com a literatura na sua forma de prosa poética, mais 

especificamente, da obra de Bartolomeu Campos de Queirós, um dos grandes autores consagrados na 

literatura infanto-juvenil, discutiremos, portanto, a análise do trabalho a partir de sua leitura com um grupo 
de idosos. Da sua concepção à elaboração de um produto final pelos estudantes, o projeto passou pela leitura 

e análise das obras, a saber: “Diário de Classe”, “Pedro”, “Sei por ouvir dizer” e “Os cinco sentidos”. 

Refletimos, portanto, que apesar do trabalho ter sido elaborado por um grupo de faixa etária que, a priori, 

estaria fora do público leitor presumido para tais obras, o projeto proporcionou-nos essa reflexão do  que 



 
 
aponta Cândido (1995): toda obra literária é um objeto construído, e a sua construção literária tem grande 

poder humanizador. Não importando, assim, a idade dos seus leitores. O que de fato foi importante nesse 

processo foi a leitura, interpretação da obra literária e a sua relação com o grupo leitor. Fazendo-nos refletir 

que a obra não está aprisionada a um público, seja restrito à idade, seja restrito a uma estética, mas cada 

leitor atribuirá a ela seus sentidos e experiências. "  

 

Palavras-chave: Literatura; formação do leitor; Bartolomeu Campos de Queirós .   

             

P056 - LIVRO QUE SE JOGA OU JOGO QUE SE LÊ? O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UM 

LIVRO-JOGO 

 

Thisar Campos e Maria Laura P. Spengler 

 

O livro-jogo difere-se de outras literaturas ao trazer a possibilidade de decisões acerca da trama por 

meio do leitor, criado ramificações de caminhos que pode levar a diversos desfechos possíveis, pensados a 

partir das escolhas que são feitas ao longo da leitura. Durante os anos oitenta e noventa, com a vinda de 

jogos como o Role Playing Game (RPG), foi importado também esse tipo de literatura como um gênero para 

adolescentes e jovens adultos. O trabalho apresentado aqui objetiva construir reflexões acerca do processo 

de criação de um livro-jogo, apresentado em disciplina de Literatura, na graduação de Pedagogia de uma 

instituição federal. Bem como discutir acerca de teorização sobre o livro enquanto objeto e enquanto jogo, 

abrangendo os aspectos para compreender suas características físicas e literárias. A ideia para a produção do 

livro “O resgate da princesa” veio com o intuito de adaptar a mesma mecânica do RPG para um púbico mais 

jovem, ou seja, leitores crianças. Foi pensado então numa formatação onde todas as opções pudessem ser 

visualizadas em um único plano, sendo separadas por formas e cores que as distinguissem das demais. A 

história toda é contada em versos, e cada um deles possibilita ao leitor duas opções para a escolha dos 

caminhos que poderão ser tomados, a cada escolha realizada, a história toma uma direção diferente. A opção 

pelo uso das rimas surge pela compreensão enquanto forma de linguagem comum na literatura destinada 

para crianças pequenas pela atração destas pelo jogo das palavras. A realização do trabalho nos ampliou a 

compreensão do jogo enquanto possibilidade literária, propiciando ao leitor criança, outros modos de relação 

com a leitura. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; Role Playing Game (RPG); jogo.     

              

     

P057 - LIVROS-BRINCANTES: DA EXPOSIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA LEITURA - EDIÇÃO 

DE OUTONO 2018 

 

Maria Lúcia Pinto Martins, Ivileti Berthier Baggio, Juliana Breuer Pires e Eliane Debus 

 

O presente trabalho socializa a “Exposição de livros artesanais, livros brincantes: uma tecitura 

artesanal: edição de outono”, ocorrido durante a 9ª Semana Municipal do Livro Infantil de Florianópolis, 
realizada em Florianópolis no período de 12 a 18 de abril de 2018. O Grupo de pesquisa Literalise 

juntamente com o Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Pedagogia realizou dentro das 

dependências da Universidade Federal de Santa Catarina a exposição aberta ao público da universidade e as 

escolas de Educação Básica que circundam a instituição.  O público, de diferentes idades, foi convidado a 



 
 
conhecer o espaço montado de forma lúdica – com diferentes objetos, entre eles tapetes e almofadas -, 

propiciando o acolhimento e provocar o manuseio dos livros-vivos/livros brincantes,  confeccionados pelas 

acadêmicas da 5ª. fase do curso de Pedagogia na disciplina de Literatura e Infância, buscando  incentivar o 

gosto pela leitura entre crianças,  jovens e adultos leitores. O evento também apresentou para o público que 

o frequenta livros industriais diferenciados, objetivando uma relação afetiva e efetiva com o livro e a sua 

leitura. Constata-se que a aproximação com objetos livros que “desdramatizam o ato de ler” (Perrot, 2005) 

propiciam uma relação leitora mais convidativa e propicia para a ampliação do imaginário. 

 

Palavras-chave: Livro artesanal; exposição; leitura brincante.      

              

    

P058 - MAPEAMENTO DOS GÊNEROS TEXTUAIS DA PROVINHA BRASIL E AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA: O QUE SE ESPERA QUE AS CRIANÇAS LEIAM? 

 

Bruna Bissolotti Disegna 

 

Este trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “A avaliação das habilidades de compreensão 

leitora de alunos alfabetizandos: Provinha Brasil e Avaliação Diagnóstica do Programa Mais Alfabetização e 

a Base Nacional Comum Curricular”. Foi realizado um mapeamento dos gêneros textuais dos instrumentos 

de avaliação - Provinha Brasil (2008-2016) e Avaliação Diagnóstica do Programa Mais Alfabetização 

(2018), objetivando identificar quais adaptações literárias tem circulado nessas avaliações, o que se 

pressupõe que os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental leem e o tipo de questão a ser avaliada. 

Destinada aos primeiros anos do ensino fundamental tais avaliações buscam mensurar a compreensão leitora 

desse nível de ensino.  O estudo caracteriza-se como qualitativo com foco descritivo-analítico. A 

metodologia empregada prevê contemplar análises de textos documentais, no caso os testes das avaliações 

diagnósticas, a partir de três etapas: a pré-análise do material, a exploração do material e o tratamento de 

resultados. (BADIN, 2007). Observamos que as estruturas desses instrumentos avaliativos levam em 

consideração o “objeto texto”, representado em diferentes gêneros o poema, as histórias em quadrinho, as 

piadas... Salientamos que entre os textos literários circulantes nas questões avaliativas destacam-se os 

poemas, as fábulas e narrativas.  Contudo, verificamos também que, com o passar dos anos, a questão da 

importância de fazer o uso social da leitura e escrita se tornaram evidentes nas questões dos instrumentos 

avaliativos em análise. Nesse sentido, aparecem nas questões das provas, com frequência, o uso de gêneros 

utilizados socialmente como receitas, listas, textos informativos e instrucionais (CAFEIRO; ROCHA, 2008). 

Em síntese, nesse estudo, pretendemos evidenciar quais textos literários tem composto as avaliações 

diagnósticas destinadas aos primeiros anos do ensino fundamental, regulando e fixando, de certo modo, as 

obras e o trabalho sobre leitura a ser realizado pelas alfabetizadoras. 

 

Palavras-chave: Gêneros textuais; Leitura; Avaliação Diagnóstica.     

              

    

P059 - METODOLOGIA DE TRABALHO COM LITERATURA 

 

Célia Maria Domingues da Rocha Reis 

 



 
 

Por meio da presente pesquisa, buscou-se reconstituir a memória do Programa Biblioteca-Oficina de 

Literatura (PBOL), criado em 1993, com projetos ainda ativos, que em mais de duas décadas de existência 

contribui para divulgar literatura e formar leitores no campus da Universidade Federal de Mato Grosso  

(UFMT) do Médio Araguaia e em escolas e outros lugares dessa região. A fundação do PBOL resultou de 

uma necessidade de minimizar o distanciamento, percebido à época, no Curso de Letras, entre a teoria e a 

prática efetiva de leitura na disciplina Literatura Infanto-Juvenil, que se devia à ênfase dada a leituras 

teóricas em detrimento de leituras literárias, da experiência sensível e lúdica com as obras. Ocorrendo o 

mesmo em relação a outras disciplinas de Literatura da matriz curricular, o Curso de Letras não cumpria a 

proposta do seu Projeto Pedagógico de formação de professores leitores. O PBOL se organizou como um 

“programa” em atendimento ao Programa de Fomento à Extensão, do Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), que teve o VII Encontro em Cuiabá (1993). Compôs-

se de oficinas e projetos de leitura em vários gêneros e linguagens artísticas – contadores de histórias, 

declamadores de poesia, grupo de teatro, coral infantil e adulto, brinquedoteca, gibiteca etc. A investigação 

foi realizada em eixos complementares: a composição do quadro histórico com os projetos; os projetos, sua 

infraestrutura e funcionamento, que o tornam um programa de formação continuada; o PBOL como uma 

política extensionista de formação de leitores. 

 

Palavras-chave: Extensão Universitária; Biblioteca; Projetos de leitura literária.    

              

     

P060 - MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INÚMERAS POSSIBILIDADES E 

VIVÊNCIAS 

 

Suélyn Rosa da Cunha, Cristiane Iriéia Silva e Greicy Mery Oliveira 

 

Pensar a musicalização na Educação Infantil é pensar que ritmos e melodias, sons e barulhos, batidas 

e vozes são constantes e nos acompanham por toda a vida. A música coloca a criança em contato com a 

liberdade de experimentar, de criar, de descobrir, de se expressar. Com isso neste pôster, relatamos o 

trabalho desenvolvido no NEIM Celso Pamplona em Florianópolis, durante os meses de abril e maio de 

2019. Neste período foi proporcionado aos 12 grupos, um universo de ritmos e instrumentos musicais, 

vivências dos sons do corpo e de objetos do cotidiano, além das músicas e da capoeira. Alguns convidados 

vieram até o NEIM para realizarem práticas com as crianças, diversificando ainda mais a cultura da música, 

o conhecimento dos instrumentos e a descoberta dos movimentos corporais. Organizamos oficinas de sons 

dos instrumentos e corporais, onde as crianças puderam praticar, experimentar e ouvir, além de sentir e 

descobrir os sons proporcionados através do corpo. Para além da oficina houve apresentações de vários 

ritmos, como, samba, reague, clássica, romântica, jazz, afro, funk, rap, rock, sertanejo; bem como de 

instrumentos como, pandeiro, tambor, saxofone, bateria, violão, guitarra, berimbau, cavaquinho, chocalho, 

entre tantos outros; conhecemos sons de objetos como, panelas, jarras, colheres, baldes, potes; e também 

experimentamos a voz, que através da música cantada, estimulou ainda mais os momentos de alegria e 

descontração. Assim, cantar para e com as crianças, músicas, cantigas de diferentes ritmos, compassos e 

enredos, torna-se fundamental, para o seu desenvolvimento. A música acalma, empolga e diverte, por meio 
dela contamos histórias, saímos da sala para ir lanchar, passear no parque e embala o sono das crianças, 

mobilizando-os em diferentes momentos e propostas durante o dia e mais do que isso, entendemos que 

acompanhar uma música juntamente com os amigos também ajuda as crianças a sentir-se pertencendo ao 

grupo.  



 
 
 

Palavras-chave: musicalização; Educação Infantil; sons; corpo.      

              

   

P061 - O DIREITO À LITERATURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Christiane Guimarães Martins, Cristiane Aparecida Luquetta, Débora Margarida Gabardo e Joceli Cristiane 

da Cruz 

 

Profissionais da educação, equipamentos e espaços públicos são mobilizados para operacionalizar 

organicamente, oficinas, workshops, palestras, contação de histórias e outras ações literárias. Há alguns 

anos, Curitiba compôs à sua paisagem os Faróis do Saber – bibliotecas públicas de bairro – cuja visualidade 

traz automaticamente identificação com o universo literário. Para atender à comunidade, 150 bibliotecas 

escolares, 32 Faróis de Saber em escolas, 9 Faróis de Saber em praças, 3 bibliotecas temáticas e 1 biblioteca 

especializada em educação, dotam-se em espaços que podem receber de modo fixo ou itinerante as várias 

atuações de incentivo à leitura. No sentido de fomentar a ação leitora, a Gerência de Faróis do Saber e 

Bibliotecas compõe parcerias com instituições de incentivo e divulgação ao livro literário; autores são 

convidados a compartilhar com o público suas experiências criacionais; disponibiliza mediadores, em rodas 

de leitura, tendo por objetivo integrar mais intensamente leitor e livro e estimula professores da rede pública 

municipal a apresentar a literatura aos estudantes como instância de múltiplas leituras. Projetos e formações 

convertem-se em fontes de apoio para os agentes de leitura, franqueando-lhes formação para o exercício de 

suas curadorias. Dentre as iniciativas, foi elaborado um caderno com o tema “A Base Nacional Comum 

Curricular e a formação de leitores”, este documento, além da contribuição teórica a respeito do direito à 

literatura e formação literária, traz registros de práticas desenvolvidas em diferentes contextos e espaços de 

leitura. As ações aqui elencadas visam compor um panorama de incentivo a um público diversificado. Os 

distintos processos são operacionalizados com intuito de atender a ampla gama desses leitores. 

 

Palavras-chave: leitura; mediação literária; formação de leitores.      

              

    

P062 - O FEMINISMO NOS CONTOS DE FADAS: ANÁLISE DA FIGURA FEMININA NA 

LITERATURA INFANTIL 

 

Geisla Camila de Abreu Lima e Vinicius Capreti 

 

Quando se pensa em contos de fadas, é comum associá-los a histórias restritas ao público infantil, 

mas nem sempre foi assim, pois tais narrativas não foram inicialmente destinadas às crianças, sendo 

posteriormente reescritas e adaptadas ao público infantil. Cashadan (2000) refere-se aos contos de fadas 

como produtos culturais da época em que estavam inseridos, desta forma aquelas estórias tradicionais foram 

sofrendo mudanças significativas de acordo com que a sociedade ditava. Consequentemente a figura 

feminina na literatura infantil representava o padrão de mulher daquela época: geralmente submissas, 
indefesas, ligadas aos afazeres domésticos. Tendo em vista a atual mudança no cenário de representatividade 

social da mulher, pode-se dizer que a literatura infantil não tem acompanhado na mesma proporção. Sendo 

assim, torna-se imperioso realizar uma verificação critica acerca dos livros infantis disponíveis no mercado 

editorial brasileiro, que ressalte a figura da mulher contemporânea. Desta forma, o presente trabalho 



 
 
pretende propor os docentes, por meio do tratamento literário, a valorização da figura feminina nas 

narrativas direcionadas ao público infantil, contemplando-se, para tanto, corpus literário, delimitado as obras 

escritas no século XXI contrapostas às tradicionais. Justifica-se o intento de a literatura figurar como via 

qualificada para a realização de um trabalho pedagógico sólido de sensibilização para o estimulo do 

emponderamento feminino, descontruindo o estereótipo que restringe à mulher a personagem frágil e 

indefesa, que mesmo sendo protagonista precisa da figura masculina para atingir a felicidade. 

Ressalte-se, ainda, que esta consciência precisa ser fomentada entre os professores, a fim de que 

reconheçam o caráter imprescindível de um olhar mais apurado em face dos paradigmas 

explícitos/implícitos nos textos literários que circulam incólumes no ambiente escolar. O resultado a ser 

perseguido se edificará por meio de análise minuciosa que redundará em sugestões de obras cujo teor seja 

positivo e corrobore para o trabalho de ressignificação da figura feminina. 

 

Palavras-chave: mulher; literatura; infantil; feminismo.       

              

   

P063 - O LÚDICO NAS CONTAÇÕES DE HISTÓRIA A PARTIR DAS DRAMATIZAÇÕES E 

TEATRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Meigue Alves dos Santos 

 

Esse trabalho tem objetivo de compartilhar algumas das atividades de Contação de Histórias 

realizadas com crianças de 1 ano e 8 meses a 5 anos, em duas das Unidades Educacionais da Divisão de 

Educação Infantil e Complementar - DEdIC, da Universidade Estadual de Campinas. As contações por 

minha mediação, tem acontecido desde 2016, tendo como projeto inicial a Leitura e Contação de Histórias 

na Biblioteca de uma das Unidades da Instituição. De lá para cá, houve um amadurecimento quanto aos 

elementos, formas, locais e técnicas usadas para esse fim junto às crianças. As atividades passaram a 

acontecer também em outras unidades e para além das salas de biblioteca, em diversos espaços. As 

interações das crianças com os diferentes textos literários nos diversos espaços das Unidades da DEdIC, 

usados objetos de vários tipos, formas, texturas e cores, para dar mais corpo e forma às narrativas. Esse ano 

as atividades passaram a uma abrangência maior, além das dramatizações com objetos variados, o teatro foi 

inserido nessa mediação com as Histórias. Tem sido momentos prazerosos de interação com os vários tipos 

de gêneros literários infantis existentes, junto com seu repertório cultural, com envolvimento, interações e 

expressões de linguagens: o imaginário, o lúdico, o artístico, o afetivo, o cognitivo, entre outros. Para esse 

texto trago autores como Abramovich (1991), Salem (1970), Tahan (1957), Coelho (2001), Solé 

(1998),entre outros, que trazem luz  o enriquecimento das Contações de Histórias e sua importância na 

aproximação das crianças com as várias narrativas literárias, e a fomentação aos livros de histórias, partindo 

do desenvolvimento meios e modos para a realização de atividades diferenciadas, chamando outras artes 

para compor o repertório de técnicas nas contações de histórias, fazendo-a  mais viva, mais rica e 

interessante, e de forma criativa e interativa, cativar a criança desde o primeiro contato.  

 

Palavras-chave: dramatização; histórias; teatro.        
              

  



 
 
P064 - O TRABALHO COM POEMAS EM UMA TURMA DE SEGUNDO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: MUNDO DOS POEMAS E POEMAS NO MUNDO 

 

Bruna Bissolotti Disegna 

 

Este trabalho é um recorte do relatório de Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais, do 

Curso de Pedagogia, da Universidade Luterana do Brasil. Este estágio ocorreu em uma turma de 2º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola municipal de Esteio/RS, no primeiro semestre de 2019. A proposta 

trouxe o trabalho com o gênero textual poemas em que as crianças puderam se apropriar das questões que 

são necessárias para a composição deste gênero, assim como, também, produzir um poema coletivo. De 

acordo com Drey e Silveira (2010), os alunos que ainda não dominam a leitura corrente e nem a escrita 

convencional, podem participar da escrita colaborativa em grupo, do registro pela professora - no caso da 

produção textual - e de toda uma rica discussão sobre as funções do gênero textual, suas características, 

enfim, sobre a circulação social dos textos que a ele pertencem. Foram realizadas leituras e conversas sobre 

os poemas, bem como jogos para a compreensão de aspectos relacionados a rima no gênero textual poema, 

facilitando a compreensão e a troca de conhecimentos entre os alunos. Com essa proposta de trabalho foi 

possível perceber o quanto o aprendizado e a alfabetização se tornaram mais significativos para os 

educandos. Esses puderam relacionar o conhecimento construído em sala de aula com as práticas sociais de 

leitura, com a vida cotidiana e com as experiências que já haviam adquirido em suas vidas, incluindo na 

proposta inclusive aqueles que não se encontravam na hipótese de escrita alfabética.  

 

Palavras-chave: Poema; Escola; Gênero Textual.        

              

  

P065 - PRESENÇA DA LITERATURA BRASILEIRA E AFRICANA NO ENSINO DE 

PORTUGUÊS EM PORTUGAL 

 

Sara Novais Nogueira  

 

A presença da literatura brasileira e africana no ensino de português em Portugal. Objetivos: verificar 

se há presença de literatura brasileira e africana nos manuais de português de Portugal, quantidade, que 

autores, que textos e como é explorada em sala de aula essa literatura. Fundamentação teórica: Discurso 

oficial do ensino da literatura brasileira e africana nos manuais em Portugal; Discurso pedagógico-didático 

do ensino da literatura brasileira e africana em Portugal. Propusemo-nos a analisar os manuais de língua 

portuguesa/português de 2015 (ano relativo às ultimas e mais recentes leis, tendo em conta o ano de 

conclusão deste trabalho - 2016/17) e programas do ensino em Portugal e das respetivas metas curriculares - 

ensino básico 2015 e ensino secundário 2014 e de outros anos (de 1996 – criação da C.P.L.P. - até ao ano 

letivo 2016/17) para comparar, tendo em conta todos os níveis escolares, desde o 1° ao 12° ano. Realizamos, 

conjuntamente, inquéritos a alunos e professores dos respectivos anos de ensino (do 1° ao 12° ano) de 

escolas privadas, semi-privadas (com contrato de associação – privada-estatal) e estatais. Conclusões: 

Pudemos concluir que existe a presença da literatura brasileira e africana nos manuais de português em 
Portugal. Contudo, muitas vezes, ainda não é explorada em sala de aula como tal. Por vezes, o texto aparece-

nos apenas com o objectivo de trabalhar questões gramaticais ou outros. No entanto verificasse cada vez 

mais e sobretudo nos manuais mais recentes a identificação da origem do autor e propõem-se atividades de 

verificação das similitudes e discrepâncias do português Europeu e do português não-europeu sendo a 



 
 
literatura um fio de extensão das características de cada um. Verificou-se, também, uma maior presença de 

literatura brasileira em detrimento da literatura africana e uma maior quantidade de autores masculinos em 

relação aos autores femininos.  

 

Palavras-chave: Literatura brasileira; literatura africana; ensino de português; literatura; lusofonia; 

educação.             

           

P066 - QUEM QUER BRINCAR DE PÃO POR DEUS? O RESGATE DE UMA CULTURA 

 

Simoni Conceição Rodrigues Claudino, Cristiane Irinéa Silva, Suélyn Rosa da Cunha e Greyce Mary 

Oliveira 

 

Este pôster é resultado do trabalho desenvolvido no NEIM Celso Pamplona em Florianópolis, sob o 

planejamento dos profissionais inseridos no projeto coletivo nominado “Grupo de Integração”. Neste grupo 

planejamos apresentar durante os meses de junho e julho de 2019, aos 12 grupos de crianças constitutivos do 

NEIM, um recorte da cultura açoriana presente em nosso município. O trabalho iniciou com encenação da 

história do livro “É tempo de pão-por-deus”, de autoria de Eliane Debus. A história foi apresentada em 

forma de teatro pelos profissionais da instituição, e na sequencia as crianças foram convidadas para que 

junto com suas famílias escrevessem seus recadinhos. Os vários pão-por-deus recebidos foram sendo 

colados numa parede do refeitório à apreciação e leitura de todos.  Uma caixa decorada ficou na entrada da 

instituição para que houvesse a troca de bilhetes entre os grupos de crianças, entre crianças, e entre quem 

desejasse. Os recados e desenhos eram lidos e apresentados nos pequenos grupos, e as crianças mostravam 

onde estavam seus recados colados na parede. Concomitante a pesquisa e escrita dos bilhetes, outras 

pesquisas foram sendo realizadas nos pequenos grupos de crianças culminando numa mostra de trabalhos 

educativos do coletivo da instituição acerca da cultura açoriana. Dentre eles: a culinária na rosca de polvilho 

e no bolo de milho; a dança do pau-de-fita; a brincadeira do boi de mamão (misto das culturas africanas e 

açorianas em nosso município); a pesca da tainha; as brincadeiras com as loucinhas de barro, e a fabricação 

das mesmas em oficinas com argila; as brincadeiras com pipas, peões, petecas e amarelinhas; a magia das 

bruxas e as histórias de Cascaes. 

 

Palavras-chave: cultura açoriana; literatura; pão-por-deus; teatro.      

               

P067 - QUÍMICA E LITERATURA UMA COMBUSTÃO 

 

Silvia de Amorim 

 

O presente resumo tem como objetivo (com)partilhar um relato de experência proporcionada no 

Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM) Clair Gruber Souza, que pertence a rede municipal de 

edcuação da cidade de Florianópolis e se localiza no bairro de Canasvieira. A proposta foi primeiramente 

realizada com a turma do Tadeu, que é um coletivo de crianças com idades entre 2 a 3 anos. Em que, as 

professoras a partir da documentação pedagógica, perceberam o interesse das crianças por dinoussauros. 
Sendo que, a turma adotou um dinossauro como mascote e o nomeou de Tadeu, passando a ser o nome da 

turma. As professoras compreendendo a necessidade de estar criando mecanismos para a construção de 

hábitos de interação com livros, a literatura, a cultura de modo geral como apresenta os autores Azevedo 

(2011), Debus (2006) e Kaercher (2011) resolveram fazer uma interação entre turmas. Tiveram a 



 
 
oportinidade de conhecerem a história Cocô de Dinoussauro! Escrita por Diani e Chistian Fox da editora 

Martins Fontes, ao final da sua leitura as crianças foram convidadas a irem ao parque a procura de cocôs de 

dinoussauro. Elemento este que foi produzido pela junção de açúcar, bicarbonato de sódio e álcool em gel. 

Uma mistura simples que ao ser colocado fogo entra em combustão e se transforma em algo parecido em 

cocô. As crianças quando chegaram ao local do parque encontraram espalhados por dinoussauros que foram 

construídos com caixas de papelão, em que, as crianças conseguiam vestir este material. A emplogação das 

crianças ficou explicita na curiosidade em saber qual o nome do dinossauro, o tipo de cocô, no parque a 

procura dos cocôs e encontro com os personagens grandes desta brincadeira.A proposta instigou a 

participação de interação entre eles de uma forma que foi necessário fazer a sua repetição. 

 

Palavras-chave: Ampliação de Repertório Cultural; Literatura Infantil; Experiência.   

              

P068 - RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA: A INTERTEXTUALIDADE EM “A 

SANDÁLIA DE NITÓCRIS” E “CINDERELA” 

 

Julia dos Santos Mateus 

 

O trabalho consiste no relato de uma experiência pedagógica realizada em 2019, durante as aulas de 

Português, em uma escola pública estadual da cidade de São Paulo, com uma turma de nono ano do Ensino 

Fundamental. O tema é a intertextualidade, abordada a partir das seguintes estratégias: leitura da lenda 

egípcia “A sandália de Nitócris” e do conto de fadas “Cinderela”; roda de conversa; identificação de 

elementos das narrativas; comparação; conceituação; produção textual; revisão e reescrita. A intervenção 

teve como objetivo promover o aperfeiçoamento das competências leitora e escritora dos alunos, a fim de 

torná-los leitores mais proficientes, aptos a estabelecer sentidos, a fazer relações entre textos e identificar 

relações pré-existentes; e, ainda, formar escritores capazes de produzir textos coerentes, incorporando 

elementos de outros textos de maneira ética e consciente. Essa proposta está em consonância com a Base 

Nacional Comum Curricular (2017), que preconiza, em seu Eixo Leitura, que a dialogia e a relação entre 

textos fazem parte de uma dimensão inter-relacionada às práticas leitoras; entretanto, Antunes (2017) 

observa que a intertextualidade é pouco ou nada abordada na escola. A fim de enfrentar esse desafio, 

buscamos embasamento teórico nas noções de intertextualidade de Koch, Bentes e Cavalcante (2008). A 

produção escrita procurou assegurar o cumprimento da função social da linguagem, conforme destacou 

Antunes (2009), por meio da promoção de uma exposição dos textos finais. Após a aplicação da sequência 

didática concluímos que: houve adesão dos alunos às atividades; a versão de “Cinderela” de Perrault era 

desconhecida pelos estudantes; as rodas de conversa revelaram-se uma estratégia adequada para promover a 

discussão e a reflexão na sala de aula; poucos grupos seguiram a orientação docente de iniciar a produção 

escrita por um esboço dos elementos da narrativa e as produções apresentaram intertextos. (Apoio: CAPES).

  

Palavras-chave: Leitura; Intertextualidade; Contos de fadas.      

              

    

P069 - REVISTA INFANTIL CACIQUE: REPRESENTAÇÕES DE GÊNEROS 

 

Lindseiara de Oliveira Peres, Ana Maria Bueno Accorsi, Tiago Pedroso e Ana Carolina Bernardo Ceconello 

 



 
 

Este trabalho tem o intuito de apresentar o resultado da análise da representação dos gêneros sociais 

contidos no corpus da Revista Infantil Cacique ,editada pelo Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais, 

da SEC (1943 – 1971) e publicada, quinzenalmente, de 1954 até 1963, pela então Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado do Rio grande do Sul. Para análise e contraste, foram escolhidas três delas: a primeira, 

publicada em abril de 1954, a edição do mês de dezembro de 1959 e a última edição do periódico, publicada 

no mês de janeiro de 1963. Com abordagem de cunho qualitativo, o trabalho está sendo realizado sob um 

olhar bibliográfico em etapas: exploratória e descritiva conforme Gil (2010), análise de conteúdo, de acordo 

com Bardin (2011) e análise crítica do discurso com base teórica de diversos autores (BAKHTIN; 

FOUCAULT; MAINGUENEAU; FAIRCLOUGH; ORLANDI, entre outros). Visando garantir a 

preservação do acervo físico raro, criou-se um acervo digital da coleção por meio de uma parceria entre o 

Curso de Letras da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a Biblioteca Lucília Minssen, na Casa de 

Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, onde se encontra o acervo físico quase completo da revista. Os 

arquivos digitais do periódico estão aos cuidados do grupo de pesquisa e serão disponibilizados na 

Plataforma Pergamum da Biblioteca Central da Uergs e no blog da pesquisa. Aclarar aspectos sociais dessas 

representações e seus significados contribui para a compreensão da relação de gêneros sociais de uma época 

e integra o projeto mor “Educação e Formação de Leitores na Revista Cacique: concepções, rastreamentos, 

endereçamentos e representações multiculturais”, que, apresenta, em seus resultados, a intensão da revista 

no letramento das crianças endereçadas pela diversidade de conteúdos, mas com interesse, a partir de 

estereótipos e modelos de comportamento, na construção de uma identidade nacional. 

 

Palavras-chave: Revista Cacique; Representação Social; Formação do Leitor.    

              

      

P071 - TAMÃKÃYÃ E A PRÁTICA DOCENTE DA LEITURA LITERÁRIA INFANTIL 

 

Djalma Barboza Enes Filho, Ana Gabriele Freire Rodrigues, Hannah Silva Lima e Lucas Alexandre de 

Souza Freire 

 

A presente pesquisa aborda a temática da literatura de recepção infantil, e tem como foco o trabalho 

docente em relação ao direito de acesso à literatura e a prática de leitura do texto literário adotado para 

apresentação dos textos de literatura infantil aos estudantes indígenas. O principal objetivo desta pesquisa é 

analisar o trabalho docente desenvolvido com a leitura do texto de literatura infantil em escolas de povos 

indígenas no município de Cruzeiro do Sul/Acre. A investigação está sendo realizada especificamente na 

escola Tamãkãyã, localizada no km 65, na Comunidade Nova Olinda, do povo indígena Katukina, habitante 

do extremo ocidental da Amazônia acreana, na cidade de Cruzeiro do Sul/Acre. Para isso, estamos 

conhecendo os gêneros textuais que são escolhidos para leitura e verificando se os textos de literatura 

infantil indígena são trabalhados pelos professores nessa escola, levando em consideração a imensa riqueza 

literária que possui os povos indígenas desta região. Além disso, estamos identificando as principais 

dificuldades dos professores para trabalhar a leitura literária em sala de aula.  Para tanto, usamos para 

fundamentar teoricamente este estudo autores da literatura e literatura infantil como Antônio Candido 

(2004), Eliane Debus (2010), Regina Zilberman (2003); e autores de literatura indígena como Graça Grauna 
(2013), Janice Thiél (2012), Daniel Munduruku (2009, 2016, 2017, 2018), Eliane Potiguara (2018), entre 

outros. A pesquisa em caminho possui uma abordagem qualitativa do tipo descritiva e a natureza da 

pesquisa é bibliográfica, documental e pesquisa de campo. Pode-se concluir, de maneira parcial, que a 

leitura do texto de literatura infantil é trabalhada pelos docentes, e que o trabalho desenvolvido leva em 



 
 
consideração a literatura dos povos indígenas, mesmo que de maneira superficial, mas existe uma imensa 

dificuldade para se trabalhar estes textos de forma a abstrair com mais eficiência os conhecimentos presentes 

no texto literário. 

 

Palavras-chave: Literatura indígena; Literatura infantil; Escola indígena.     

              

     

P072 - TAMÃKÃYÃ EM PROCESSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES 

 

Vanesa Lima Tomaz da Silva, Maria de Fátima Vasconcelos de Carvalho, Hannah Silva Lima e Djalma 

Barboza Enes Filho 

 

Este projeto de pesquisa aborda a temática da literatura de recepção infantil, e tem como foco as 

práticas escolares de leitura do texto literário adotadas na apresentação da literatura infantil aos estudantes 

da Escola Estadual Indígena Tamãkãyã, dos povos indígenas Katukinas. Estes residem no extremo ocidental 

da Amazônia acreana, na cidade de Cruzeiro do Sul/Acre. O objetivo desta proposta de pesquisa é analisar a 

prática de leitura literária em escolas desses povos indígenas da Amazônia Acreana, no município de 

Cruzeiro do Sul, a fim de identificar as suas implicações para a formação leitora e para o desenvolvimento 

do letramento literário dos alunos indígenas. Para tanto, usaremos para fundamentar teoricamente este 

estudo autores como CANDIDO (2004), DEBUS (2010), GRAÚNA (2013), THIÉL (2012), ZILBERMAN 

(2003), MUNDURUKU (2009, 2016, 2017, 2018), PORTIGUARA (2018), entre outros. A pesquisa terá 

uma abordagem qualitativa do tipo descritiva e natureza das fontes da pesquisa será bibliográfica, 

documental e pesquisa de campo. O livro didático utilizado na escola Tamãkãyã é o mesmo que se utiliza na 

cidade e podemos concluir, com base na análise, que este não contempla o estudo de literatura infantil. No 

entanto, nem todos os professores fazem o uso do livro e acabam aplicando propostas de ensino já utilizadas 

na cidade, com alunos não indígenas. A escola atualmente funciona sem o Projeto Político Pedagógico pois 

o mesmo está sendo reformulado para atender melhor as especificidades dos alunos. Como forma de 

recompensar a carência de material os professores buscam estratégias e livros que possam os auxiliar no 

desenvolvimento de suas atividades e ao mesmo tempo garantir a formação de alunos leitores. 

 

Palavras-chave: Povos indígenas; Texto literário; Livro didático.      

              

    

P073 - TEATRO DO OPRIMIDO: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO COM EMPATIA 

 

Ariani Keil, Igor Gustavo da Silva e Caroline Carvalho 

 

O presente artigo objetiva apresentar o Teatro do Oprimido (T.O), sistematizado por Augusto Boal, 

como um método de ensino do Teatro dentro de uma instituição de Ensino Médio, tal prática foi realizada no 

Estágio em Teatro III, do Curso de Licenciatura em Teatro da FURB (Universidade Regional de Blumenau) 

orientada pela Professora Caroline Carvalho. A partir da observação e aplicação de aulas para o primeiro 
ano do Ensino Médio da Escola de Ensino Médio Professora Elza Henriqueta T. Pacheco, localizada na 

cidade de Blumenau/SC, dentro da disciplina de Artes, a metodologia foi construída por meio da 

fundamentação teórica, objetivos e estudo da investigação do T.O (BOAL, 1996). Adotando uma abordagem 

qualitativa (BAUER e GASKELL, 2002), com base num estudo fenomenológico (ESTEBAN, 2010), visto 



 
 
que os sujeitos foram observados e tiveram a oportunidade de relatar suas experiências. Destacamos dentro 

de nossa pesquisa os momentos em que os adolescentes puderam trazer suas experiências de vida e, a partir 

disso, (re)significá-las. Compreendemos que o T.O se concretiza como um facilitador para o alcance da 

empatia. 

 

Palavras-chave: Teatro do Oprimido; Ensino de Teatro; Ensino Médio.     

              

   

P074 - TODO DIA É DIA DE LEITURA: A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NA ESCOLA 

 

Igor Pereira Gonçalves 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas dentre as numerosas formas de 

contribuição que a leitura literária pode trazer quando se diz respeito à formação do aluno leitor, sobretudo 

às práticas realizadas no ambiente escolar da educação básica. Para isso, apresentaremos algumas das ações 

desenvolvidas na sala de leitura da Escola Municipal Senador Nelson Carneiro, situada no município de 

Queimados, na Baixada Fluminense. Os livros literários foram o fio condutor de tais atividades, que tiveram 

como principal objetivo a promoção da leitura entre os alunos da unidade escolar, ou seja, possibilitar que as 

crianças e jovens tivessem acesso ao acervo disponibilizado na escola. Partindo dos pressupostos de Silva & 

Martins (2010), que destacamos o papel da instituição escolar na formação de leitores, visto ser ela a mais 

importantes das agências de letramento, acreditamos que este também seja o espaço no qual a leitura do 

texto literário deva ser praticada e estimulada. Para isso, a sala de leitura escolar surge como um importante 

instrumento de efetivação dessa prática, visto que as atividades dela decorrentes deveriam garantir a 

experiência da leitura literária. Com isso, ressaltamos a importância formativa do texto literário (BRITTO, 

2015), tendo ligação não só com o saber, mas também com o caráter humanizador, conforme frisa Candido 

(2011). Destacamos, porém, que para esta formação do leitor literário ser empreendida, é preciso que se 

considere a importância do desenvolvimento de práticas que abordem o texto literário por meio de propostas 

significativas, a começar pela seleção dos livros que serão utilizados. 

 

Palavras-chave: Leitura literária; sala de leitura; educação básica.     

              

     

P075 - TRADUÇÃO COMENTADA DO CONTO INFANTO-JUVENIL “EL POZO MÁGICO” DE 

JULIA DE ASENSI (SÉC. XIX)  

 

Bianca Duarte Notarnicola Madeira, Marjory Dejiane Dotel e Andréa Cesc 

 

Pretendemos compartilhar e comentar a experiência de traduzir, do espanhol ao português, o conto 

infanto-juvenil “El Pozo Mágico”, da escritora espanhola Julia de Asensi (séc. XIX). O conto escolhido, que 

se encontra na obra Brisas de Primavera: Cuentos Para Niños y Niñas (1897), que se trata de um ingênuo 

menino que foi ludibriado e sequestrado por dois homens. Estes ameaçaram jogar o menino num poço caso 
seus pais não pagassem a quantia desejada a eles. Este poço era conhecido na região como sendo mágico, 

pois, ouviam vozes e viam umas luzes brilhantes dentro dele. O sequestradores não receberam a quantia 

exigida dos pais, então o jogaram no poço, onde o menino descobriu que na verdade era apenas um túnel 

que estendia até uma casa longe da região, e as luzes que viam e as vozes que ouvia era apenas uma menina 



 
 
que vivia cantando. Na casa onde o túnel terminava morava uma menina e seu pai, onde o ajudaram a avisar 

seus pais onde ele estava e a prender os sequestradores. Este trabalho faz parte do projeto de extensão 

Oficina de Tradução - Espanhol (CCE/UFSC), cujo o objetivo principal é a tradução da obra anteriormente 

mencionada, que é composta por 13 contos. Espera-se que ao fim do trabalho possamos contribuir com a 

divulgação das obras de Julia de Asensi, ainda inéditas no Brasil, cuja a produção literária é pouco 

conhecida, inclusive, na Espanha, onde sua obra não obteve o merecido reconhecimento. Esse fato é 

motivado também por questões de gênero, uma vez que as mulheres não eram incentivadas a se 

desenvolverem intelectualmente e menos ainda a produzir sua própria arte. 

 

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil; tradução literária; Julia de Asensi.    

              

      

P076 - UM CORTIÇO VORAZ: O CÂNONE E O BEST-SELLER NA VIDA DO LEITOR  

 

Andressa Fonseca da Silva 

 

É bastante comum no ambiente escolar a repetição frequente de um discurso que exige dos alunos 

um hábito de leitura. Mesmo com tal exigência, pouco se escuta em relação a formas de incentivo à leitura 

que sejam de fato efetivas, já que a formação do leitor nas escolas hoje se dá, em sua maioria, por meio de 

um contato – superficial - com obras literárias canônicas nas aulas de literatura - obras pelas quais os alunos 

têm um interesse mínimo ou nulo, e muitas vezes sequer leem. Tendo em vista o que Antoine Compagnon 

(1999), elucida a respeito da literatura - “(...) se concretiza somente pela leitura” – e que pouco se estuda a 

maneira com que os alunos se relacionam com os textos literários, asseguramos em nosso trabalho colocar 

em evidência o leitor (seus focos de interesse e sua formação), já que é por meio dele que se alcança a 

finalidade da obra literária. Além disso, buscamos problematizar nesta pesquisa que os cânones - tão 

aclamados pela crítica literária - em sua maioria, não despertam nos leitores um interesse que seja capaz de 

suscitar o amor pela leitura. Isso porque – conforme Vincent Jouve (2002) – tratamos a leitura como um 

processo afetivo em que o leitor não é passivo, mas sim agente, e traz para o texto lido suas próprias 

vivências e crenças. Isto posto, buscamos fazer a análise comparativa de uma obra canônica – O cortiço 

(2009) – e um best-seller – Jogos Vorazes (2010) – olhando para aspectos textuais que envolvem ambas as 

obras, mas principalmente para os leitores em si, suas impressões acerca de ambas as obras e as questões 

que as tornam (ou não) interessantes para eles. Assim, com a pesquisa de campo, desejamos demonstrar que 

o ensino de literatura frequentemente não colabora positivamente para a formação do leitor. 

 

Palavras-chave: leitor; best-seller; cânone.         

              

P077 - VALORIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR: POSSIBILIDADES POR MEIO DA 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Renata Junqueira de Souza, Juliane Francischeti Martins Motoyama e Thays de Padua Teixeira 

 
A escola municipal de Ensino Fundamental I “João Sebastião Lisboa”, da cidade de Presidente 

Prudente – SP, situada na região Oeste do Estado de São Paulo, compartilha da mesma realidade de diversas 

escolas municipais que não provêm de uma biblioteca adequada para atender à demanda de seus alunos. 

Diante de tal fato, reavivar esse ambiente de leitura, é um dos objetivos do projeto em parceria com o 



 
 
CELLIJ (Centro de Estudos em Leitura e Literatura infantil e juvenil) que consiste em valorizar esse espaço 

escolar, que é de extrema relevância para acolher leitores em formação. Para tanto, a figura do contador de 

histórias tem sido fundamental. O contar histórias, segundo Zumthor (2000), é um traço exclusivo da 

humanidade e pode ser considerado um patrimônio imaterial muito significativo, cujo imenso potencial está 

vinculado à mediação de leitura. Diante do exposto, o presente trabalho tem como finalidade relatar 

experiências vividas durante o processo de valorização e reavivamento da biblioteca escolar. Desse modo, 

este relato de experiência pauta-se nas vivências que ocorreram no primeiro semestre de 2019 na referida 

instituição escolar. Foram realizadas contações tanto dentro da biblioteca quanto em outros espaços da 

escola durante encontros semanais. Nesses momentos, as crianças tiveram contato com alguns livros 

disponíveis na biblioteca por uma perspectiva pouco explorada no cotidiano: a contação. Ainda, tiveram a 

oportunidade de levar os livros para casa. Sendo assim, para apresentar os procedimentos metodológicos e 

as informações obtidas, são utilizados métodos descritivos e qualitativos de análise, os quais evidenciam que 

as contações e as atividades propostas possibilitam construir um diálogo entre a criança, a história e o 

mediador que, por sua vez, explora a contação como uma importante atividade para dar vida à biblioteca e 

valorizá-la.  

 

Palavras-chave: Biblioteca; Contação de histórias; Cellij.       

              

   

P078 - VÁRIAS VERSÕES DE CHAPEUZINHO EM UM CICLO DE CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS DO CELLIJ 

 

Gabrielly Doná, Isabela Delli Colli Zocolaro e Renata Junqueira de Souza 

 

De um modo geral, a leitura é uma prática relevante para o desenvolvimento do ser humano. Assim, 

o grupo Hora do Conto, pertencente ao Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil “Maria 

Betty Coelho Silva” (CELLIJ), da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de 

Presidente Prudente, realiza um projeto de contação de histórias para aproximar as crianças, especificamente 

das primeiras séries do Ensino Fundamental, da literatura. Com isso, este estudo visa apresentar a 

diversidade de versões da história clássica da Chapeuzinho Vermelho, a saber, Chapeuzinho Vermelho (dos 

irmãos Grimm), Chapeuzinho Amarelo (de Chico Buarque) e Chapeuzinho Vermelho: Uma Aventura 

Borbulhante (de Lynn Roberts), que foram utilizadas em um ciclo de contação no primeiro semestre de 

2018. Visa também levantar a possível familiaridade das crianças com os personagens dos referidos contos 

de fadas, à luz da teoria de Bettelheim (2007), que pode ser observada nas atividades realizadas durante todo 

o momento do ciclo. Ademais, juntamente da explanação acerca do tema, discorreremos sobre a preparação 

do ciclo, da escolha das histórias, do cenário, do roteiro, bem como explicitaremos os passos seguidos para 

que essas contações de histórias fossem realizadas, por meio de uma discussão com base nos autores Silva 

(1998), Girardello (2011) e Bettelheim (2007). Assim, vale destacar a importância desta experiência no 

Cellij, pois foi possível apresentar às crianças diferentes versões de Chapeuzinho Vermelho que 

enriqueceram seus conhecimentos, ampliaram seu repertório e contribuíram para um encantamento com o 

mundo literário, também, favoreceram o aumento de sua bagagem cultural com o acesso à literatura. 
 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Contação de Histórias; Chapeuzinho Vermelho.   

              

       



 
 
P079 - VOZ E VEZ AOS ESTUDANTES: PRÁTICAS INVESTIGATIVAS NO ENSINO MÉDIO 

ATRAVÉS DO TEATRO DO OPRIMIDO 

 

Douglas Leoni, Thais Weingärtner e Caroline Carvalho 

 

Esta pesquisa é resultado de um estudo de caso de cunho qualitativo (MERRIAM, 1998) que ocorreu 

na Escola de Ensino Médio Professora Elza Henriqueta T. Pacheco, localizada na cidade de Blumenau – SC, 

com 39 estudantes secundaristas do primeiro ano do Ensino Médio. A aplicação da pesquisa se deu no 

Estágio em Teatro III, no Curso de Licenciatura em Teatro da FURB, e teve como orientadora a Professora 

Caroline Carvalho. A pesquisa teve como objetivos analisar a aplicabilidade da metodologia do Teatro do 

Oprimido (BOAL, 1996) no Ensino Médio, averiguando a receptividade e assimilação dos estudantes 

durante os jogos identificando quais as dificuldades enfrentadas. Nas práticas foram utilizados os recursos 

do Jogo Teatral (SPOLIN, 2007) e as técnicas de Augusto Boal (1996), sendo utilizados sobretudo o Teatro-

Imagem, Teatro-Jornal e Teatro-Fórum. Respeitamos as diversidades e pluralidade do grupo perante esta 

etapa formativa, na qual os adolescentes sofrem intensas transformações, principalmente em virtude das 

problemáticas do mundo contemporâneo. A coleta de dados se deu por análise de questionários e da 

observação-participante. Optou-se por utilizar o Teatro do Oprimido para que se pudesse discutir o espaço 

da escola e as relações sociais a partir de suas opressões (FREIRE, 1991), possibilitando leituras de mundo a 

partir de práticas teatrais. Verificamos que os estudantes ao compreenderem a relação entre opressor e 

oprimido, re-pensaram algumas “amarras” sociais, além de trabalharem sua criatividade e criticidade, 

fortalecendo assim sua atuação social. 

 

Palavras-chave: Teatro do Oprimido; Ensino Médio; Estudantes Secundaristas.    

              

     

P080 - UM ANO ASSIM ASSADO 

 

Ana Carolina Oliveira e Ana Ribeiro Barbosa 

 

P081 - A MORTE E A CRIANÇA: A IMPORTÂNCIA DOS TEMAS DIFÍCEIS NOS LIVROS 

PARA A INFÂNCIA 

 

Mariana Amargós Vieira 

 

P082 - AVÓS CONTADORES DE HISTÓRIA 

 

Maria de Fátima Martins 

    

P083 - BIBLIOTERAPIA-HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO HOSPITALAR NA ALA PEDIÁTRICA 

 

Rafaela Oliveira Haygertt, Mareva dos Santos Barres e João Goulart 

  



 
 

1 – LITERATURA INFANTIL/JUVENIL: MÚLTIPLAS LINGUAGENS, 

NARRATIVAS E ENSINO 
 

C01-01 - LITERATURA INFANTIL, ENSINO E CENSURA: CONCEPÇÕES DO PASSADO QUE 

AINDA RESISTEM 

 

Fernando Rodrigues de Oliveira  

 

Neste texto, apresentam-se resultados de pesquisa que tem como objetivo analisar aspectos 

relacionados a concepções de literatura infantil e ensino que circularam no Brasil no século XX e os 

impactos disso no presente. Para tanto, mediante abordagem histórica, com perspectiva analítica discursiva, 

tomou-se para reflexão artigos de jornais publicados entre 1930 e 1950 na imprensa periódica paulista, nos 

quais se acusava alguns textos de incitar comportamentos não propícios à formação da criança. A concepção 

de literatura infantil subjacente a esses artigos se difundiu e ganhou força em publicações de maior 

expressividade em décadas posteriores, consolidando concepção centrada na ideia de literatura infantil como 

instrumento de formação “agradável” e “recreativa” do “futuro homem”, na perspectiva de um ensino 

transmissivo (que pressupõe destinatário passivo e suscetível ao meio), aliado à noção de leitura como 

atividade linear que conforma o pensamento do leitor tal como o que se representa no texto. Embora essa 

concepção venha sendo criticada e combatida desde 1980, alguns de seus aspectos ainda resistem no 

presente. Na última década, tem crescido as críticas a obras infantis sob o argumento, por exemplo, de 

incitarem racismo, suicídio ou incesto, resultando, algumas situações, em censura aos livros, como a sua 

retirada de circulação por parte das editoras ou do poder público. O que se verifica, ao confrontar esses 

contextos distintos temporalmente, é a manutenção, no imaginário do coletivo social, de uma certa forma de 

entender a literatura infantil que remonta a essa concepção passada, revelando a força de uma “tradição 

inventada”. Embora muito se tenha avançado nessa campo, resiste ao tempo, nem sempre com a mesma 

roupagem, modos de entender a literatura infantil e pensar o seu ensino que desconsideram o seu caráter 

estético e se restringem aos pressupostos formativos acrítico e a-históricos, sob a tutela de um ideal de 

escola conformadora. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; Ensino; Censura; Imprensa; História. 

    

C01-02 - NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS: ESCRITORES DE LITERATURA INFANTIL, 

ESSES ILUSTRES DESCONHECIDOS  

 

Flávia Côrtes de Alencar 

 

Este trabalho visa a elencar alguns autores de literatura infantil nacional contemporânea, a fim de 

ressaltar suas qualidades literárias e contribuição para a formação de leitores críticos. A literatura infantil 

brasileira contemporânea carece de uma teoria acadêmica atualizada. Muitos escritores da atualidade, com 

inúmeras obras de qualidade publicadas, alguns ganhadores de substanciais prêmios literários, já muito 
trabalhados nos bancos escolares e com muitos livros vendidos, ainda não foram analisados suficientemente 

pelos especialistas de literatura infantil, que optam por pesquisar apenas autores já conceituados pelo cânone 

literário. Escritores como Rosana Rios, Alexandre de Castro Gomes (Alex Gomes), Tino Freitas, Sônia 

Rosa, Leo Cunha, Rosa Amanda Strauss e Luiz Antônio Aguiar são ainda desconhecidos do grande público, 



 
 
e pouco (ou nada) estudados no meio acadêmico. A título de exemplificação, Rosana Rios tem hoje mais de 

160 livros publicados para crianças e jovens, diversos prêmios literários, um Jabuti no currículo e ainda 

assim é uma ilustre desconhecida nas universidades brasileiras. Uma das características contemporâneas dos 

livros para crianças e jovens é a irreverência e os questionamentos acerca de diversos assuntos pertinentes 

ao pequeno leitor, o que gera um grande interesse pelo seu público alvo. O escritor Monteiro Lobato foi o 

grande inovador da literatura infantil no Brasil, criando, inclusive, um novo conceito de infância, e muitos 

dos escritores da atualidade beberam na fonte inaugurada por Lobato. A contribuição desses autores da 

atualidade aqui citados para a formação de leitores no Brasil é vital para o desenvolvimento de indivíduos 

críticos e conscientes. Como fundamentação teórica, serão considerados textos dos pesquisadores Marisa 

Lajolo, Nelly Novaes Coelho, Ieda de Oliveira, Volnei Canônica, entre outros. 

Palavras-chave: narrativas contemporâneas; literatura infantil brasileira; escritores brasileiros; cânone 

literário. 

     

C01-03 - A LITERATURA GALEGA PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE E A CONFIGURAÇÃO 

DE UM SISTEMA 

 

Geovana Gentili dos Santos, Karina de Oliveira e Vanessa Regina Ferreira da Silva 

 

A configuração sócio-político-histórico-cultural que o território espanhol foi adquirindo propiciou 

pluralidade em suas composições artísticas, pois, na Espanha, a arte – em suas diferentes manifestações – é 

produzida nas quatro línguas oficiais do Estado: castelhano, catalão, basco e galego. Assim, os fatores sócio-

político-histórico-culturais não só condicionam o desenvolvimento dessas produções, como também 

possibilitam uma autonomia administrativa e uma diversidade contundente na configuração estética em cada 

um dos quatro sistemas. Atendo-nos à região da Galiza, o presente trabalho visa apresentar, de forma 

panorâmica, a sistematização dada à produção literária galega destinada a crianças e jovens, pautando-se nas 

proposições feitas pelas pesquisadoras do âmbito galego da RED LIJMI-ELOS. De acordo com Historia da 

Literatura Infantil e Xuvenil Galega (Xerais, 2015), organizada pela Catedrática Blanca-Ana Roig Rechou, a 

partir do que se denomina “factores sistémicos” – sistema educativo, associações, livros didáticos e de 

leitura em galego, jornais e o mercado editorial – foi possível ir configurando um sistema literário 

constituído por outros dois subsistemas: “subsistema infantil” e “subsistema juvenil”. Para a consolidação 

desses subsistemas, compreendidos em suas especificidades e que extrapola a questão do público-leitor a 

que se destina, houve um intenso movimento da chamada literatura institucionalizada ou de adultos em 

resposta às chamadas de publicação em galego e aos concursos específicos de obras para crianças e jovens. 

Nesse processo, surgem obras fundacionais – como A galiña azul (1968), de Carlos Casares, no subsistema 

infantil, e Memórias de un neno labrego (1961), Xosé Neiras Vilas, no subsistema xuvenil – que marcaram a 

história da literatura infantil e juvenil galega não só por serem as primeiras, mas, sobretudo, por 

simbolizarem luta e resistência da cultura e língua galega. Essa proposta de comunicação permite, portanto, 

uma aproximação ao sistema literário infantil e juvenil galego, compreendendo a complexidade dos fatores 

sócio-político-histórico-culturais que extrapolam a corriqueira denominação “literatura espanhola” como 

representativa da Espanha.  

 
Palavras-chave: Sistema literário galego; subsistema infantil; subsistema juvenil; Galiza.  

   



 
 
C01-04 - TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE: MÚLTIPLAS VERSÕES EM CHAPEUZINHO 

VERMELHO 

 

Glauce Viviane Rocha 

 

Ao dialogarmos com a literatura, somos naturalmente levados a interagir com uma gama de temas e 

perspectivas, que vão desde os primórdios das antigas narrativas nascidas na oralidade até as atuais 

produções literárias. Charles Perrault, escritor e poeta francês do século XVII, inaugura os alicerces para o 

que seria considerado, anos mais tarde, um novo gênero literário: o conto de fadas. No início do século XIX 

(1812-1822), na Alemanha, os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, começam a publicar narrativas infantis, e, a 

partir de então, podemos considerar como um novo marco da produção literária para os pequenos e jovens. 

Fazendo comparações e paralelos, imergimos com olhares atentos aos relatos de épocas passadas descritas 

nas histórias infantis e, ao mesmo tempo, conectados à contemporaneidade. A presente pesquisa tem como 

proposta investigar e estabelecer, por meio da intertextualidade, paralelos entre narrativas tradicionais e 

contemporâneas, estabelecendo, sobretudo, como a construção do gênero feminino e suas transformações 

tem sido representado ao longo dos tempos. Como corpus ficcional serão utilizadas as obras de 

“Chapeuzinho Vermelho”, dos autores Perrault (2002) e irmãos Grimm (2012), representantes da tradição e, 

“Chapeuzinhos Coloridos” (2017), obra de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, que nos 

contempla com seis inusitadas versões, retratando a personagem nas tramas da contemporaneidade.  A 

fundamentação teórica que orienta a pesquisa tem por base os trabalhos de Robert Darnton e Maria Tattar no 

eixo da análise histórica, de Nelly Novaes Coelho e Regina Zilberman no da literatura infantil, no eixo do 

feminino, Lúcia Osana Zolin e, no eixo da intertextualidade, Tania Carvalhal. 

Palavras-chave: Literatura infantil; Feminino; Intertextualidade; Literatura infantil; Feminino; 

Intertextualidade.      

 

C01-05 - A FORMAÇÃO DOCENTE E A MEDIAÇÃO LITERÁRIA: REFLEXÕES SOBRE AS 

EXPERIÊNCIAS DE UMA TENDA LITERÁRIA MONTADA EM PRAÇA PÚBLICA 

 

HELOISA JOSIELE SANTOS CARREIRO 

 

O resumo apresenta diálogos construídos com a disciplina de Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil e o projeto de Iniciação Científica, Rodas de Contação e Leitura de Histórias na Praça: Pretextos 

para encontros entre a comunidade do Paraíso, São Gonçalo – RJ, que tem os seguintes objetivos: promover 

diálogos entre a comunidade acadêmica e a comunidade no entorno da FFP-UERJ; promover um 

mapeamento da relação com a literatura e das experiências de leitura da comunidade Paraíso e da população 

que está de passagem pela Praça dos Ex-combatentes e promover a formação dos estudantes de graduação 

no que concerne a função social da universidade através de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A 

metodologia utilizada pelo projeto é a pesquisa intervenção, que se utiliza da montagem quinzenal de uma 

Tenda Literária na Praça dos Ex-combatentes para atingir seus objetivos. A Tenda oferece à comunidade um 

acervo de aproximadamente 170 livros, conta com o apoio direto de cinco bolsistas e eventualmente acolhe 

estudantes de graduação de disciplinas sobre infâncias e literatura. Vimos estabelecendo diálogos com os 
estudantes da disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Infantil que escolhe a Tenda Literária para 

desenvolver parte de suas observações de estágio em um espaço não-escolar, que desenvolva ações 

educativas com crianças pequenas. A proposta de observação nasce como exercício de provocar os 

estudantes a interação com espaços de educação não-formal, pensando a atuação fora da escola. O diálogo 



 
 
tem se feito por outras vias onde somos convidados pelos docentes a desenvolver com os estudantes de 

estágio, atividades dentro da escola, um exercício de aproximação e de articulação entre as ações de ensino e 

pesquisa promovidos pela FFP-UERJ. Dialogamos com teóricos da Sociologia da Infância, nos estudos 

sobre questões relacionadas ao estágio no Ensino Superior e sobre o processo de mediação literária. 

 

Palavras-chave: Mediação literária; pesquisa intervenção; formação docente.     

 

C01-06 - NARRATIVAS EM LIBRAS NA TRADIÇÃO SURDA PARA ALUNOS SURDOS 

 

Jaqueline Boldo, Juliana Tasca Lohn e Rachel Sutton-Spence 

 

O objetivo da pesquisa é criar histórias em Libras baseadas nas normas de literatura surda para 

alunos surdos no ensino infantil e fundamental. Existem diversos materiais em Libras de boa qualidade 

baseadas na literatura da comunidade ouvinte, sendo elas traduções literárias ou adaptações culturais, mas 

que não seguem as normas literárias surdas em relação à língua ou ao conteúdo. A literatura surda em Libras 

centra-se na linguagem estética visual. É a língua artística criada e apresentada pelos surdos. O conteúdo 

mostra a cultura surda e a forma mostra a língua surda. A Pedagogia Visual é um elemento importante da 

educação (CAMPELLO, 2007) e a literatura surda mostra a Libras na sua forma mais criativa e visual. O 

estudo da poesia e da literatura em Libras como uma forma de arte linguística desenvolve a consciência da 

língua e o amor por ela, além de ajudar na compreensão de palavras sinalizadas e/ou escritas. Os alunos 

podem criar sua própria literatura por prazer, explorando e desenvolvendo sua língua e testando seus limites. 

Além de mais nada, é divertido, e a diversão é importante na sala de aula e na aprendizagem dos jovens. 

Criamos histórias a partir das tradições surdas de “Histórias delimitadas” baseadas nas normas de literatura 

surda. Fizemos narrativas engraçadas de jogos linguísticos com única configuração de mão, aumentando os 

de números 1 a 10. Essas narrativas são destinadas ao uso como materiais didáticos para crianças surdas dos 

níveis de educação infantil e fundamental. Produzimos três histórias curtas, uma com diversos animais, uma 

com humanos e uma com uma ave imaginária e esquisita. Cada uma usa sinais de Libras, classificadores e 

incorporação para seguir as sugestões de Steven Ryan (1993) sobre as características das boas narrativas 

sinalizadas.  

 

Palavras-chave: Literatura em Libras; Materiais didáticos; Normas surda.     

 

C01-07 - A LITERATURA COMO INSTRUMENTO MOBILIZADOR DE UM APRENDIZADO 

ESCOLAR EMPÍRICO E AUTÔNOMO. UM ESTUDO ENTRE BRASIL E PORTUGAL 

 

José Carlos dos Santos Debus 

 

Esta comunicação refere-se a um projeto de pesquisa de pós-doutoramento realizado junto ao 

Instituto de Investigação e Formação Avançada da Universidade de Évora em Portugal no ano de 2018. 

Nosso objetivo é analisar a produção ficcional contemporânea do Brasil e de Portugal que inclui obras de 

natureza literária escritas para a infância que, em nosso entendimento, possam atuar como um aparato 
mobilizador de educação moral, científica e artística. O referencial teórico dialoga com o campo da 

educação e da literatura buscando uma concepção de educação escolar emancipadora amparada nos estudos 

de Freire (2006), Rancière (2007) e Cândido (1988). Nosso olhar procurou obras que possibilitassem uma 

combinação de qualidade no texto e na ilustração dentro de uma perspectiva de arte literária e que não 



 
 
estivesse condicionada por uma estrutura dogmática. Percebemos nesse percurso que o mundo da literatura 

estimula todas as formas de comunicação se colocando como um espaço de reflexão, de ação e de 

transformação a partir do confronto entre o conteúdo maravilhoso e o conteúdo “real”.  

 

Palavras-chave: Autonomia do estudante; Didática; Literatura; Pedagogia.    

  

C01-08 - ESTÉTICA LITERÁRIA EM JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA: UM ESTUDO DA 

OBRA O PRENDEDOR DE SONHOS 

 

Luciana Ferreira Leal  

 

O objetivo do trabalho é apresentar a análise da narrativa infantil O prendedor de sonhos (2010) de 

João Anzanello Carrascoza, que retrata a história de Zelito Traquitana, único inventor de uma cidadezinha. 

Um dia, remexendo em seus velhos inventos, encontrou a máquina de fabricar sonhos e resolveu consertá-la. 

Mas, por algum defeito em seu mecanismo, em vez de produzir os seus próprios sonhos, a máquina 

começou a prender os de toda a população, espalhando um clima de desencanto pela cidade. A história de 

Zelito Traquitana denota, poeticamente, que sonhar é importante. A análise desta obra faz parte de um 

projeto que estuda a obra de João Anzanello Carrascoza, autor da literatura brasileira contemporânea, que 

escreve obras destinadas aos públicos adulto, juvenil e infantil. Analisa-se as semelhanças e 

dessemelhanças, a articulação, o diálogo, a ideologia e o projeto retórico persuasivo nas construções 

narrativas e temáticas destinadas aos diferentes públicos. Para tanto, o estudo foca nos elementos da 

narrativa, como narrador, personagens, espaço, tempo, linguagem e temática. Dessa forma, tem-se como 

foco definir se há uma poética da literatura destinada ao público infantil e juvenil diferente da poética da 

literatura destinada ao público adulto. Analisa-se a participação do leitor e em que medida a construção de 

obras destinadas a diferentes públicos tratam desse público, seus anseios, problemas, experiências e 

expectativas, possibilitando que o leitor se identifique com personagens e suas vivências, aprendendo e 

dialogando com elas. O desenvolvimento deste projeto de pesquisa se dá mediante pesquisa bibliográfica e 

documental e levantamento de dados mediante consulta à base de dados físicos e virtuais. Neste texto, 

apresenta-se a análise dos elementos da narrativa, da questão do leitor e da estética específica para o público 

infantil na narrativa O prendedor de sonhos.  

 

Palavras-chave: Literatura infantil; João Anzanello Carrascoza; Elementos da narrativa. 

 

C01-09 – “O ARMINHO DORME”, DE XOSÉ NEIRA CRUZ E A SALA DE AULA: DISCUSSÕES 

SOBRE O ROMANCE HISTÓRICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Patrícia Aparecida Beraldo Romano  

 

O arminho dorme, de Xosé Neira Cruz, escritor galego, é um texto publicado em 2003, na Espanha, e 

traduzido para o português por Nilma Lacerda, em 2009, pela editora Comboio de Cordas. Trata-se de uma 

obra de literatura juvenil que conta a história da Bianca de Médici, filha ilegítima de Cosimo I, grão-duque 
de Florença. A narrativa sobre a vida da jovem tem início no momento de abertura da tumba que se presume 

ser dela. Dentro, encontra-se o corpo da bela moça de pele branquíssima praticamente preservado pelo 

tempo. A seus pés, também intocado, um arminho, provavelmente sua fiel mascote. Em meio ao pó do 

tempo, um caderninho, primeiramente confundido com um livro de horas, posteriormente identificado como 



 
 
o possível diário da jovem, cuja voz narradora, nostalgicamente, anuncia sua história de vida e de amor. 

Essa comunicação pretende explorar o texto de Neira Cruz no que diz respeito à constituição histórica da 

obra e mostrar como o professor da educação básica, inclusive do Ensino Fundamental II, tem em suas mãos 

uma obra não constituída apenas por uma história de amor, mas também uma ficção que mistura 

personagens fictícios e figuras históricas, envolvidas por poemas e cantigas populares, em meio à atmosfera 

de arte e encantamento das cidades de Florença e Siena do século XVI. Com isso, o professor pode explorá-

la como entrada não só para estudos dos elementos constitutivos da narrativa, mas também como um texto 

que dialoga com outros gêneros textuais, como textos históricos, literatura de viagens, crônicas, quadros de 

personagens históricas dentre outros gêneros, tendo em vista que a obra requer um leitor que domine, 

minimamente, o momento histórico no qual o enredo se desenrola e um pouco da arte renascentista que 

permeia os espaços por onde Bianca de Médici circula. Para isso, nos serviremos de textos de Colomer 

(2017), Colomer (2009), Romano (2014), Weinhardt (1994) e demais teóricos.  

 

Palavras-chave: Romance histórico; arminho dorme; Bianca de Médici.     

 

C01-10 - LEITURA LITERÁRIA EM SALA DE AULA 

 

Roberto Carlos Ribeiro 

 

O objetivo geral dessa comunicação é problematizar a questão da leitura literária em sala de aula, 

tendo como objetivos secundários analisar a metodologia de leitura que é cobrada como atividade; analisar a 

metodologia da leitura por prazer; e desvincular a leitura literária da obrigação escolar. Propõe-se 

encaminhar a leitura como decorrente natural de aquisição de conhecimento independente de atividades, 

mesmo que lúdicas, como forma de cobrança de aprendizagem, bem como a não utilização da leitura 

literária como forma de apropriação da escrita. A metodologia de ler textos com hora marcada e a execução 

de atividades de aprendizagem acabam por ligar o prazer com o dever e leva o aluno, na maioria das vezes, a 

abandonar a leitura literária. Bem como a utilização de excertos de textos e versos de poemas para se tratar 

de gramática leva o aluno ao mesmo caminho do desânimo com relação ao texto literário. Sem contar que a 

tecnologia e as redes digitais são outros componentes que deverão ser tratados pelo professor como forma de 

incluir a leitura literária em suas salas de aula. Por mais que esse seja um caminho metodológico comum e 

conhecido, a leitura pelo prazer, ainda são executados, nas salas de aula do Brasil todo, os velhos métodos 

de aprendizagem da literatura com avaliação, memorização, teatralização. Conclui-se que a leitura literária 

deve ser considerada como forma não-avaliativa de apreensão do mundo, devendo ser executada sem fins 

pedagógicos. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Metodologia; Prazer.      

 

C01-11 - TRANCAS E TROCAS: FRAGMENTOS DE AMOR ROMÂNTICO NA LITERATURA 

INFANTIL BRASILEIRA 

 

Samira dos Santos Ramos 
 

Este trabalho concerne à área de Estudos Comparados de Literaturas, subárea de Literatura Infantil e 

Sociedade, e é parte de um estudo que objetiva analisar as diferentes representações do amor na literatura 



 
 
infantil brasileira, bem como os códigos simbólicos e recursos expressivos que evidenciam os discursos 

sociais e o emprego dos recursos estéticos que geram significado à experiência humana de vinculação social. 

Atualmente, a contemporaneidade brasileira vive um momento em que as rupturas de paradigma de amor 

romântico, representando outras formas de amar, dividem espaço com o retorno aos princípios tradicionais 

de vinculação parental e estes têm tomado a censura à literatura infantil como território de reafirmação 

ideológica. Na literatura infantil, a representação do amor romântico desafia a modalização do código amor 

como paixão. As peculiaridades de produção e recepção da literatura infantil na literatura brasileira através 

dos tempos ora autorizou ora afastou esta literatura do amour passion. Considerando a importância do amor 

para a literatura em geral, o atual contexto social brasileiro, o sistema de influência recíproca (CÂNDIDO, 

1980); a vocação pedagógica da literatura infantil (COELHO, 2000; 2008); o amor como modelo de 

comportamento simulável (LUHMMAN, 1991), a transformação da intimidade nas sociedades modernas 

(GIDDENS, 1993), este trabalho é parte de um estudo comparado em andamento e traz as primeiras 

constatações sobre como os textos da literatura infantil que traduzem, recontam, retomam os contos 

populares representam a tênue linha entre o relacionamento conjugal pré-moderno e o amor romântico na 

literatura infantil, tendo o amor à primeira vista como código de reconhecimento sublime das qualidades 

intrínsecas no outro e sugerindo na completude do amor o final da busca da autoidentidade. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; Conto popular; Amor romântico; Representação. 

      

C01-12 - A ESCOLA COMO POEMEIRA EM FLOR: O PIBID E A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

PELAS VIAS DO TEXTO POÉTICO EM CATALANAS TERRAS 

 

Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

 

Por via do presente trabalho, partindo de reflexões sobre pressupostos teórico-críticos a respeito de 

literatura infantil e juvenil,  ensino de literatura, formação leitora, educação literária e formação docente, 

pretendemos tornar público o compartilhamento de um relato de experiência exitosa, qual seja, uma 

intervenção realizada por bolsistas (pibidianos e professora supervisora) de um subprojeto do Programa 

Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) por nós coordenado na Universidade Federal de Goiás, 

Regional Catalão-GO, intitulado Literatura em sala de aula: estratégias de leitura e escrita para o processo 

do letramento literário. Privilegiando o trabalho com o texto poético em uma escola do município de 

Catalão-GO, por meio da metodologia da sequência didática, o processo do letramento literário se deu, no 

entanto, no sentido de apresentar tal gênero também em suas combinações com demais gêneros literários, tal 

como a forma compósita do poema narrativo, por exemplo, muito presente na literatura potencialmente 

voltada para crianças e jovens. Apresentando o descritivo das atividades de lectoescrita executadas por uma 

das equipes de alunos bolsistas, juntamente com a professora supervisora, em uma sala de aula de Ensino 

Fundamental,  deixamos entrever nossas concepções sobre a prática docente e a formação leitora embebidas 

na experiência do contato direto com o texto literário, mais especificamente o texto poético, e sua necessária 

imersão no cotidiano escolar. 

 

Palavras-chave: PIBID; formação leitora; texto poético. 
    

C01-13 - INFÂNCIAS EM SITUAÇÃO-LIMITE 

 



 
 

Vivian Bezerra da Silva 

 

Este trabalho pretende se debruçar sobre a representação da infância em situação de sofrimento a 

partir da narrativa O Cometa é um sol que não deu certo, de Tadeu Sarmento. Livro que permite aos leitores 

o contato com um tema triste e atual: a guerra na síria e o drama dos refugiados. Pretende-se ainda 

apresentar outras narrativas contemporâneas que tratam de assuntos semelhantes como A viagem, de 

Francesca Sanna e A guerra, de José Jorge Letria. Algumas tendências da literatura infantojuvenil 

contemporânea e observadas nos livros em questão são: a abordagem de temas complexos, a interação entre 

imagem e texto, a afirmação das diferenças e do lugar do outro e a valorização do olhar infantil. Entretanto, 

na contramão de tais tendências, parece haver um movimento de censura aos livros de LIJ no Brasil com as 

justificativas mais estapafúrdias possíveis. Assim, é possível perceber que embora tenha havido mudanças 

notáveis na literatura infantojuvenil, enfraquecendo o caráter moralista e pedagógico que os textos para 

crianças costumavam ter, ainda é muito presente discursos que atribuem a LIJ um papel didático, além da 

ideia equivocada de que as narrativas produzidas para o leitor infante devem higienizar o mundo. A infância 

é, hoje, mais discutida, estudada e valorizada do que nos séculos passados. No entanto, ainda se evita, em 

muitas situações, abordar determinados assuntos difíceis. Livros como o de Tadeu Sarmento, nesse contexto, 

são fundamentais, pois conseguem entrelaçar, de forma lúdica, a representação de uma realidade árdua com 

a sutileza do olhar de uma criança. Objetiva-se, portanto, analisar, entre outros aspectos, como se dá a 

construção de temas fraturantes na literatura infantojuvenil contemporânea a partir de obras sensíveis e que 

não subestimam o pequeno leitor. Como referencial teórico serão utilizadas as obras de Peter Hunt, Nelly 

Novaes Coelho, Lígia Cademartori e María Teresa Andruetto. 

 

Palavras-chave: situação-limite; infância; deslocamento. 

     

C01-14 - O DURANTE E O FIM LITERÁRIO: OS LUGARES DOS CONTOS DE MISTÉRIO NA 

LITERATURA JUVENIL 

 

Yandara Virginia Moreira 

 

Práticas escolares de letramento literário, nos anos finais do Ensino Fundamental, relacionadas às 

chamadas histórias de mistério, podem levar a constatar que essas narrativas são recebidas, em grande 

medida, sob o aspecto do consumo do enredo. É possível compreender que contos dessa categoria, recebidos 

em geral por seus fins, possam ser também responsáveis pela atenção do leitor jovem aos seus meios, ao que 

denominaremos “durante literário”. O aluno, uma vez fisgado a princípio por uma ação folhetinesca, depois 

de exposto a alguns contos desse “gênero” e nele iniciado, recebendo-os mediados por práticas de ensino 

contundentes (BAJOUR, 2012; COSSON, 2018), teria condições de se voltar para o processo literário: a 

linguagem artística, de cuja especificidade não se pode prescindir; as imagens; os personagens.  

Nosso estudo fica concentrado nos papéis assumidos pela escritora Rosa Amanda Strausz, como autora de 

“Setes ossos e uma maldição” (2006) e organizadora de “Histórias de mistério” (2011), cujos contos são 

assinados por Lygia Fagundes Telles, ambas coletâneas voltadas para o público juvenil. Entendemos tais 

contos como estratégicos porque podem, conforme menciona Teresa Colomer (2007), “seduzir o leitor para 
que enfrente o esforço"". Podem, ainda, modular hipóteses de leitura – por encerrar em seus enredos 

mecanismos relativamente estáveis que, quando apresentados em conjunto, ofuscam a atenção quase 

exclusiva ao desfecho. Podem, por fim, contribuir para a superação de diversas amarras da recepção. No 

sistema literário adulto dominante, propenso a avaliar a tradição dessa ficção de mistério como 



 
 
exclusivamente comercial e distanciada de um valor artístico original, caberia ao professor reavaliar seus 

próprios critérios na seleção de textos para seus alunos. E no sistema literário juvenil, a ambos destinatários 

(SOUZA, 2015), leitores jovens e adultos mediadores, cumpriria a tarefa de driblar as robustas estratégias 

editoriais, geralmente aptas a apresentar ao público brasileiro somente os exemplares de uma tradição anglo-

saxã. 

 

Palavras-chave: Literatura juvenil; contos de mistério; recepção. 

     

C01-15 - O LUTO PELA DESCOBERTA DA HOMOSSEXUALIDADE: HOMOFOBIA FAMILIAR 

E LUTO SIMBÓLICO NA NARRATIVA JUVENIL UM MILHÃO DE FINAIS FELIZES (2018) 

 

Yuri Pereira de Amorim e Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

 

A literatura, por meio da ficção e do discurso poético, é capaz de humanizar o sujeito leitor, ao 

mesmo tempo que denuncia práticas relativas ao cotidiano real. Sob essa perspectiva, o presente trabalho 

tem como objetivo discursar acerca da temática de gênero e sexualidade na obra juvenil Um milhão de finais 

felizes (2018), escrita por Vitor Martins e publicada pela editora Globo Alt. De maneira mais específica, 

pretende-se refletir sobre o luto simbólico e a intolerância familiar que o personagem principal, Jonas, sofre 

ao ter sua homossexualidade descoberta pelos pais. Para referenciar a pesquisa, foram utilizados estudos de 

Azevedo (2004), Candido (2004), Facco (2009), Mott (2002), Bernardo (1999), Borrilo (2010), Kübler-Ross 

(1985) e outros. A metodologia para desenvolvimento do trabalho foi a analítica-descritiva de natureza 

bibliográfica, isto é, no primeiro momento, após leitura do livro, foram selecionados pressupostos teóricos 

que aludissem ao campo da homossexualidade; posteriormente, foi feito recorte da narrativa das passagens 

que melhor remetessem ao tema da homofobia e do luto simbólico; em seguida, na última etapa, foram 

realizadas as análises, que seguiam sempre uma linha interpretativa e dedutiva, uma vez que outros leitores 

podem efetivar interpretações divergentes das propostas pelos autores. Em relação a alguns dos resultados, 

foram: visibilidade ao grupo LGBTQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, quuers e mais), comunidade 

demasiadamente marginalizada e desrespeitada; cooperação aos estudos literários que versam sobre 

homossexualidade; exposição de como a narrativa de Vitor Martins (2018) consegue desenvolver a história 

de Jonas de forma verossímil, sensível, delicada e poética; valorização da literatura nacional contemporânea; 

e perceptibilidade de que as obras voltadas aos jovens da atualidade trazem temas anteriormente ignorados 

pela educação, logo, por serem importantes no processo de formação do leitor, tais narrativas precisam estar 

presentes no sistema de escolarização da leitura literária." 

 

Palavras-chave: Um milhão de finais felizes; Homofobia Familiar; Luto Simbólico; Escolarização da 

leitura literária. 

     

C01-16 - METAMORFOSE ENTRETECIDA À AMIZADE NOS CONTOS DA TRADIÇÃO 

 

Regina Michelli 

 

C01-17 - A ESPADA E O NOVELO: UM OLHAR PARA A VELHICE DENTRO DA LITERATURA 

JUVENIL BRASILEIRA PREMIADA 

 



 
 

Andréia de Oliveira Alencar Iguma 

       

C01E1-01 - A ARTE DE FAZER VER: LITERATURA INFANTIL/JUVENIL E QUESTÕES 

SOCIAIS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Adriana Falcato Almeida Araldo  

 

A partir da obra Os Invisíveis de Tino Freitas, com ilustrações de Renato Moriconi, busca-se 

examinar possíveis sentidos que emergem do diálogo entre texto e imagem, os quais denunciam a presença 

de diferentes vozes sociais e de um discurso argumentativo; discurso capaz de provocar reflexões sobre a 

realidade e de fazer despertar o jovem leitor para as questões de ordem social. Pretende-se demonstrar que o 

diálogo intersemiótico, ou seja, a relação plurissignificativa entre texto e imagem, torna possível evidenciar 

importantes aspectos da obra, ou seja, os novos sentidos produzidos a partir do processo dialógico 

instaurado; os quais poderiam ser ignorados, ao serem estudados separadamente. Tais elementos concorrem 

para a reafirmação de que a Literatura para crianças e jovens não se apresenta como arte inocente, mas como 

parte integrante da sociedade e da cultura, desempenhando papel significativo na transmissão de valores e na 

transformação de visões de mundo, nas formas de apreender e de interpretar a realidade; contribuindo, 

ainda, por meio da sensibilização artística, para o desenvolvimento do prazer estético e para a construção de 

uma postura de leitor. O trabalho apresenta o dialogismo bakhtiniano como o fio condutor da análise; a 

fundamentação sócio-histórica da Literatura Infantil/Juvenil encontra embasamento nas pesquisas de Nelly 

Novaes Coelho, os conceitos referentes à cultura e à ideologia têm suas bases em Terry Eagleton e as 

questões pertencentes à contemporaneidade buscam suporte nas ideias de Zygmunt Bauman. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil/Juvenil; imagens; dialogismo; ideologia; valores sociais.  

    

C01E1-02 - LUIS DILL E A CASA 29: UMA LITERATURA PARA O SÉCULO XXI 

 

Cristina Maria Rosa 

 

Cultural e historicamente produzida, a noção de adolescência tem sido absorvida e explorada pelo 

mercado editorial através de uma infinidade de títulos. Nas livrarias e nas listas de projetos escolares – 

notadamente em escolas privadas – o texto destinado a esse leitor tem oscilado entre sagas, diários, 

aventuras urbanas, quadrinhos e há, também, lançamentos nas mídias digitais, mecanismo de informação e 

entretenimento amplamente utilizado pelas gerações nascidas no século XXI. Na escola, porém, os 

impressos ainda são os mais recomendados e estudados. Ao propor o estudo da Casa 29, a Editora de Luis 

Dill, um autor com muito sucesso entre os jovens leitores, pretendo publicizar a pesquisa que empreendi 

sobre dois de seus títulos que tem como similitude a inscrição, na ficha catalográfica, do público potencial: 

literatura infantojuvenil. Assim, Guri do Cimento (2018), narrativa urbana focada em uma personagem 

adolescente – um humano à margem – que se desenvolve em trinta breves capítulos e 100 mil seguidores 

(2019), novela de suspense e ritmo intenso com personagens adolescentes que revelam a solidão e o impacto 

das tecnologias da informação sobre suas frágeis certezas serão os artefatos analisados. A questão que 
busquei responder é: a literatura potencialmente produzida para crianças e jovens, abarca a multiplicidades 

de modos de existir desses adolescentes? O que pensa dessa idade geracional o escritor da casa 29? O que 

pensa da literatura de Dill uma jovem leitora? A metodologia implicou: a) na leitura e breve descrição das 

obras; b) na apresentação das personagens adolescentes ali presentes; c) entrevista com Luis Dill sobre sua 



 
 
obra na Casa 29; d) entrevista com uma jovem leitora de Dill sobre as obras. Os resultados indicam que 

obra, autor e leitor são peculiares sujeitos na formação do leitor literário. 

 

Palavras-chave: Literatura infantojuvenil; Adolescência; Luis Dill.     

 

C01E1-03 - NINGUÉM É IGUAL A NINGUÉM 

 

Daniela Corte Real 

 

"Carlos Drummond de Andrade certa vez escreveu: “Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser 

humano é um estranho ímpar”. Você já pensou como seria aborrecido viver em um mundo onde todos 

fossem iguais? Quantas ovelhas com orelha de limão, bolinhas que não rolavam, princesas que não sabiam 

chorar, meninos que viam com as mãos e gambás que não sabiam sorrir deixariam de existir, por exemplo? 

Nessa direção é preciso olhar para a diferença como algo que nos torna únicos, como experiência de uma 

erupção – que nos provoca o pensamento e o olhar – e que torna possível outras formas de alteridade. 

Poderia esse outro (o diferente, o estranho) estar inscrito em um único mapa, em uma única fotografia em 

uma sociedade tão diversa e múltipla como a nossa? Ainda que a resposta a essa questão possa parecer óbvia 

esse movimento de reconhecer o outro como legítimo na sua diferença ainda precisa ser exercitado porque a 

igualdade é uma invenção da modernidade que teima em classificar, homogeneizar e produzir mesmices. 

Skliar (2017) e Amaral (1998) nos ajudam a refletir sobre esse outro, que não é igual a ninguém, a partir de 

personagens da literatura infantil/juvenil. De acordo com os autores, o reconhecimento da diferença do outro 

que é, essencialmente, diferente de mim exige que rompamos com três possíveis modos de entender a 

representação da diferença na própria literatura infantil: a) o outro que deve ser anulado; b) o outro como 

hóspede da nossa hospitalidade e ‘tolerância’; e c) o outro que reverbera permanentemente." 

 

Palavras-chave: Igualdade; alteridade; diferença; diversidade; literatura infantil/juvenil. 

 

C01E1-04 - ENSINO DE LITERATURA NAS AULAS DE INGLÊS DO ENSINO MÉDIO: 

ALGUMAS CONCEPÇÕES NO PNLD 

 

Dayse Paulino de Ataide e Gisele dos Santos da Silva 

 

Já defendia Candido (2003) em seus textos que a literatura é um direito fundamental dos indivíduos, 

sendo um dever do Estado, especialmente, garanti-lo. Nesse sentido, entendemos que a decisão do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) de criar um guia voltado para a Literatura no Ensino 

Médio é progressista e deve ser valorizado. Em suma, a proposta do PNLD 2018 - Literário é inserir textos 

literários adaptados nas aulas de inglês do EM. Ao todo, foram selecionadas seis obras, consideradas 

clássicas da literatura universal (Frankenstein, Oliver Twist, Pride and Prejudice, The Adventures of 

Huckleberry Finn, The Strange Case of dr. Jekyll & Mr. Hyde e  The War of the Worlds). Dado esse 

panorama, nossos objetivos são analisar a escolha das obras que constam no guia do PNLD e a concepção de 

literatura defendida no material. A fim de problematizar as questões apresentadas ao longo da análise, 
revisitaremos alguns posicionamentos de Luke e Freebody (1997), que argumentam que as escolhas 

literárias feitas são ideologicamente motivadas pelos interesses de grupos particulares, e Pennycook (2007), 

autor que questiona os usos linguísticos e as hierarquizações em relação ao ensino de língua inglesa, 

relacionando as suas ponderações ao ensino de literatura. Em linhas gerais, percebemos que os livros 



 
 
selecionados pertencem ao eixo Reino Unido - Estados Unidos e são todos considerados canônicos. Apesar 

de considerarmos importante que os alunos tenham acesso a essas obras, pontuamos a necessidade de 

problematizar essa seleção, que pode reforçar a hierarquização do cânone em relação a outros textos 

literários que não pertençam a essa classificação. 

 

Palavras-chave: Literatura; Ensino; Inglês.      

 

C01E1-05 - TEXTO NARRATIVO X TEXTO EXPOSITIVO E SUA RELAÇÃO COM A 

GERAÇÃO DE INFERÊNCIAS E A COMPREENSÃO LEITORA EM L2 

 

Deise Caldart Roscioli 

 
O presente trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado e tem como objetivo investigar a relação 

entre a geração de inferências e a compreensão leitora em L2, durante a leitura de textos narrativos e 

expositivos. Tendo em vista que narrativas fazem parte do dia a dia das pessoas desde a pré-escola e são 

necessárias para a comunicação social, acredita-se que estas sejam de mais fácil compreensão se comparadas 

a textos expositivos. Além disso, narrativas tendem a ser lidas para entretenimento, enquanto textos 

expositivos são lidos predominantemente para estudo, apresentando novos conceitos e informações. Há 

inúmeras pesquisas que comparam a compreensão leitora de textos expositivos com a de textos narrativos, 

mas poucas com foco também na geração de inferências. No presente estudo 36 estudantes do terceiro ano 

do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

(IFRS) - Campus Sertão foram instruídos a ler um texto narrativo e outro expositivo aplicando um protocolo 

de pausa durante a leitura, ou seja, verbalizando seus pensamentos enquanto liam. Após a leitura de ambos 

os textos, as inferências geradas foram categorizadas e os alunos responderam a algumas perguntas de 

compreensão leitora. Os resultados deste estudo foram analisados de forma qualitativa e quantitativa e 

fornecem evidências que textos narrativos são mais fáceis de compreender do que textos expositivos, visto 

que o desempenho dos participantes foi melhor nas perguntas de compreensão relacionadas ao texto 

narrativo, quando comparadas ao expositivo. Além disso, mais inferências foram geradas durante a leitura 

do texto expositivo - inclusive do tipo ‘explicativa’, que está associada à compreensão leitora - contrariando 

grande parte das pesquisas já realizadas sobre o assunto. 

 

Palavras-chave: Compreensão leitora; geração de inferências; texto narrativo.     

 

C01E1-06 - MÍMESIS E FRUIÇÃO ESTÉTICA, EM UM GAROTO CHAMADO RORBETO, DE 

GABRIEL, O PENSADOR 

 

Elimar Barbosa de Barros 

 
Este artigo objetiva analisar a obra: Um Garoto chamado Rorbeto, de Gabriel, o Pensador, pela 

perspectiva da Mímesis costalimiana segundo a qual o objeto artístico se constrói num duplo de semelhanças 

e diferenças, em que a verossimilhança se apresenta como um recurso que toca numa dada realidade, mas 

cria a partir desta outras realidades coerentes e completas em si mesmo. Nesse intuito, pretende-se 

identificar elementos que possibilitem desenvolver a fruição estética do público infantil para o qual a obra é 

destinada. A hipótese que se quer testar é a de que a obra, pelo processo de representação efeito, ao mesmo 



 
 
tempo em que envolve o leitor no universo infantil, critica questões latentes como a desigualdade e as 

diferenças sociais. Isso permite perceber que a abordagem de conteúdos apresentados interessa não só ao 

público infantil, mas ao de qualquer idade; destaca-se ainda que o modo como se constrói afasta a obra do 

caráter meramente pedagógico da literatura para crianças e agrega recursos estéticos a ela. Muito se tem 

discutido sobre o fato de a Literatura Infanto-juvenil ter sido, na sua origem, utilizada como instrumento 

para formar pedagógica e moralmente as crianças e jovens, no entanto quando o livro para esse público é 

construído com o discurso inerente à literatura, ela permite a seus leitores uma apreciação da obra que é 

própria de todo e qualquer texto literário. Isso acontece porque sendo um produto artístico, a linguagem que 

o compõe aumenta as possibilidades de o leitor alargar o seu horizonte de expectativas, formando-se de 

maneira consciente e crítica.  Para desenvolver este estudo tomar-se-á como suporte teórico básico: ISER 

(1996), JAUS (1994), COELHO (2000), COSTA LIMA (2003, 2011, 2014), ZILBERMAN (2010).  

 

Palavras-chave: Mímesis; Literatura Infanto-juvenil; Um Garoto Chamado Rorbeto. 

    

C01E1-07 - HÁ ESPAÇO PARA OS LIVROS NA EDUCAÇÃO INFANTIL? DIÁLOGO ENTRE 

PESQUISAS COM CRIANÇAS 

 

Fernanda Gonçalves e Thamirys Frigo Furtado 

 
O presente trabalho é um recorte de duas pesquisas realizadas no grupo de Pesquisa Literalise/UFSC, 

em nível de doutorado, uma já concluída e outra em andamento. As duas investigações dialogam e estão 

preocupadas com os tempos e espaços literários destinados as crianças na primeira etapa da educação básica, 

ambas desenvolvidas em instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis, SC. O 

exercício que nos propusemos, ao refletir acerca dos dois estudos, é o de compreender e analisar como são 

organizados os tempos e espaços de leitura literária no contexto de Educação Infantil e suas possibilidades 

de interação e mediação, pensando estes, como ambientes essenciais para o desenvolvimento e formação dos 

pequenos leitores. Para tanto, partimos do pressuposto que espaços de livros não são necessariamente 

espaços de leitura (PERROTTI, 2015) e, para que se tornem efetivamente espaços de leitura, necessitamos 

superar a ideia de um ambiente que guarda e protege os livros, para priorizarmos a organização de um 

ambiente acolhedor que propulsione uma relação intensa das crianças com os livros. No que se refere às 

especificidades pedagógicas que demarcam a Creche, é importante pontuarmos que estes lugares precisam 

ser organizados com a participação das crianças, que nos trazem indicativos sobre suas preferências 

diariamente. Portanto, nossa preocupação central é alargar as discussões acerca da importância da 

organização de tempos e espaços destinados aos livros e para a leitura literária, dentro das instituições de 

educação infantil, partindo das especificidades da faixa etária das crianças (0 a 5 anos de idade), de forma 

intencional e qualificada. 

 

Palavras-Chave: Educação Infantil; Tempos e Espaços; Mediação; Leitura Literária.  

     

C01E1-08 - OS BEBÊS COMO SUJEITOS DE DIREITOS: RELAÇÕES COM A LITERATURA 

INFANTIL 

 

Fernanda Gonçalves e Gisele Gonçalves 

 



 
 

O presente trabalho é resultado do diálogo de duas pesquisas de doutorado, uma já finalizada e a 

outra ainda em percurso (PPGE/UFSC), ambas situadas nos estudos da infância e comprometidas com a 

defesa das crianças como sujeitos de direitos. Compreender as crianças - desde que nascem -, como sujeito 

de direitos e atores sociais competentes (COUTINHO, 2012) é uma premissa que não deve ficar somente no 

âmbito dos discursos, mas legitimado e efetivado por meio das ações e relações educativas que são 

desenvolvidas no cotidiano das instituições de Educação Infantil. Como garantir que os bebês sejam 

respeitados como sujeitos de direitos dentro da creche? Como garantir que tenham o direito de se relacionar 

com a linguagem literária? Qual a importância dessa relação? Se a Literatura é um direito humano 

fundamental, como bem pontuado por Antônio Candido (2011) ela deve ser também um direito assegurado 

às crianças. Ou seja, os espaços institucionais da primeira etapa da educação básica devem estar 

comprometidos com práticas que garantam o acesso e a relação intensa com os livros de literatura infantil. 

Desde que chegam ao mundo, as crianças se relacionam intensamente com ele, desejosas de se apropriar das 

relações culturais que marcam a vida humana, os bebês são potentes nas relações sociais que estabelecem e 

reivindicam, a todo instante, a sua participação nesse mundo, por meio dos seus muitos modos de se 

expressar.  Sendo assim, por meio do diálogo das duas pesquisas em nível de doutorado, temos como 

objetivo nesse trabalho, alargar as discussões acerca dos direitos dos bebês e reiterar a importância da 

literatura infantil em suas vidas.  

 

Palavras-Chave: Bebês; Diretos das Crianças; Literatura Infantil; Educação Infantil. 

      

C01E1-09 - ENTRE LIVROS E PALAVRAS BRINCANTES: OS BEBÊS E SUAS LEITURAS 

CORPORAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Fernanda Gonçalves 

 

C01E1-10 - BRINCANDO E APRENDENDO A SABEDORIA E A CULTURA POPULAR 

 

Gisele Tyba Mayrink Orgado e Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 

 

Inúmeros são os provérbios existentes nas diferentes línguas e culturas de todo o mundo. Os 

provérbios são expressões linguísticas de cunho informativo e cultural que, graças à sua abrangência, trazem 

consigo traços que identificam especificidades culturais de valor didático, conteúdo moral e prático. Mesmo 

que não saibam especificar onde e como os aprenderam, todas as pessoas são capazes de citar provérbios, 

embora registra-se que as primeiras coleções de provérbios datam de 3.000 a.C. Fruto da sabedoria coletiva, 

esse tipo de estrutura linguística, que é fixa, é uma manifestação que nasceu no passado, se cristalizou e se 

mantém em uso no presente. Considerando-se a ludicidade como estratégia de ensino, este trabalho visa a 

apresentar um jogo de cartas japonês, que remonta ao período Edo (1603-1868), e é usado na cultura 

japonesa até os dias de hoje, o Iroha Karuta. Este jogo é composto por provérbios e seu uso demonstra que a 

sabedoria popular e a cultura japonesa são apresentadas às crianças por meio de uma atividade lúdica, de 

modo que crianças as aprendem, brincando. Do mesmo modo que as crianças japonesas adquirem o 

conhecimento da sabedoria e da cultura por meio de uma brincadeira, dado o caráter universal dos 
provérbios, apresentamos uma proposta de análise de equivalência interlinguística dos provérbios presentes 

neste jogo de cartas entre os idiomas japonês e a variante brasileira do português, a fim de discutir suas 

interpretações em cada uma das respectivas línguas. Os referenciais teóricos para este estudo se baseiam em 

casos de investigação contrastiva entre o japonês e outros idiomas (DALGADO, 1922; UKIDA, 1922),em 



 
 
dicionários paremiológicos específicos tradicionais e/ou digitais na língua base (GAKKEN, 1998), bem 

como na língua meta (MAGALHÃES JR, 1974; LACERDA & LACERDA, 2004), além de conceitos 

apresentados na Educação Infantil (BROUGÈRE; KISHIMOTO) e na Fraseoparemiologia (ALVAREZ, 

2012; XATARA, 2012). 

 

Palavras-chave: Provérbios; Cultura; Lúdico; Ensino/Aprendizagem.      

 

C01E1-11 - LITERATURA E MENINAS NEGRAS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Ivana Beatriz dos Santos e Marli de Oliveira Costa 

 

Este é o resultado da minha pesquisa de mestrado em Educação na Universidade Extremo Sul 

Catarinense - UNESC, durante os anos de 2015-2016. Tratou-se de uma investigação sobre crianças e com 

crianças que se identificaram como negras, envolvendo experiências de leituras de Literatura Infantil. O 

objetivo foi compreender escolhas, sentimentos e reflexões diante de literatura específica oferecida na 

EMEIEF Oswaldo Hulse, na cidade de Criciúma em Santa Catarina, para seis meninas negras do 2º ano dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As obras literárias utilizadas para o estudo foram as enviadas pelo 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do 

acervo da biblioteca da escola que focavam questões étnico-raciais associadas à população negra. Nestes 

acervos, as temáticas relacionam-se à convivência social, aos preconceitos e às diferentes culturas que 

compõem o contexto social brasileiro. A metodologia utilizada foi “Espaços de Narrativa”, local construído 

pela pesquisadora para ouvir as crianças. Esta metodologia utiliza-se de estratégias cuja base teórica 

contempla autores que entendem a linguagem como essencial na constituição dos sujeitos e a criança como 

ator social que produz cultura.  O estudo mostrou estas crianças se identificam com seu grupo étnico, bem 

como, apresentaram suas interpretações sobre racismo, a partir da própria identificação com a cor da pele, 

tipos de cabelos e o corpo das personagens dos livros. Mostraram conhecimento acerca da cultura africana a 

partir de suas práticas religiosas e mesmo possuindo uma matriz étnica semelhante, puderam falar de si, de 

seus “mundos de vida” sendo ouvidas nesta pesquisa acadêmica. 

 

Palavras-chave: Infâncias; literatura infantil; meninas negras.    

   

C01E1-12 - PROJETO ADOTE UM LIVRO - 2ª FASE 

 

Ivane Laurete Perotti, Janayna Alves Brejo e Luciano Andrade 

 
O objetivo do Projeto Adote um Livro é o fomento à leitura, instigando o pensamento e a fruição 

para a constituição do sujeito social. A proposta destinada à comunidade escolar, fundamenta o “fazer” 

pedagógico aberto à motivação e experimentação da leitura, bem como da vivência com a produção e 

discussão do ""fazer"" literário: promove o acesso legítimo ao livro, à construção coletiva dos textos 

ilustrativos, à editoração impressa, à gravação de audiolivros, à confecção de e-books e à impressão no 

Sistema Braille, inscrevendo-se na esfera das escolas públicas de BH, Minas Gerais. Finaliza-se no segundo 

semestre de 2019 a 1ª fase do projeto, com a publicação em segunda edição, de 34 obras (de autoria da 

proponente do projeto) ilustradas pelos alunos da Escola Municipal Carlos Góes/Escola Integrada. Neste 

momento, o projeto está produzindo os 34 livros que compõem a plataforma do projeto, no formato 



 
 
audiolivros, em parceria com três escolas públicas, cuja construção sonora dos textos realiza-se pelos 

alunos; nesta fase ainda, disponibilizar-se-á os audiolivros em sítio virtual a ser criado para domínio público, 

com download imediato, gratuito e ilimitado em mp3; os livros em questão, serão disponibilizados também 

no sistema e-book na mesma plataforma gratuita. A constituição estrutural do projeto inclui especialmente a 

distribuição das ações em quatro fases de execução:1ª) participação interinstitucional/interunidades de 

acadêmicos da UEMG e da Escola Municipal Carlos Góes – envolvendo leituras, oficinas, fotografias e 

ilustrações em coautoria com alunos da Escola Integrada – concluída; 2ª) diagramação e editoração com 

parceria cultural para a distribuição gratuita – em finalização; 3ª) construção dos audiolivros e organização 

de sítio virtual para disponibilização gratuita dos livros no formato e-book – em desenvolvimento;  3ª) 

mobilização de acadêmicos de vários cursos da UEMG, além das unidades acadêmicas já integradas nas 

ações efetivadas." 

 

Palavras-chave: Literatura; leitor; sujeito social. 

   

C01E1-13 - PROJETO CONTA COMIGO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA FORMATIVA 

SOBRE A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NO CONTEXTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Ivani Magalhães 

 
O presente trabalho tem como objetivo relatar o desenvolvimento do projeto de extensão 

universitária intitulado “Conta Comigo”, realizado no perído de 02/2009 a 06/2015, no UniÍtalo - SP. O 

projeto visou promover de forma integrada a formação acadêmica, por meio de estudos, com a realização de 

oficinas sobre a arte de contar histórias, e a prática, com a realização de eventos de narração de histórias 

pelos universitários, para crianças, adolescentes e adultos, em espaços como escolas, bibliotecas, hospitais, 

entre outros. Durante o período de sua realização, participaram 260 graduandos e cerca 4.200 ouvintes nas 

sessões de narração de histórias. Para o aprofundamento dos conhecimentos sobre a arte de contar histórias, 

foram realizados encontros quinzenais, com exercícios específicos, dinâmicas de grupo e estudos de textos 

de autores como Abramovich (1997), Sisto (2005), Coelho (1986), Girardello (20017), Machado (2015), 

Matos (2007), Tierno (2010), entre outros. Os resultados foram considerados satisfatórios pois, ao mesmo 

tempo em que o projeto obteve êxito com relação ao número de participantes, proporcionou aos 

universitários aprendizagens fundamentais sobre a arte de contar histórias, contribuindo com sua formação 

para a docência. Além disso, os ouvintes-participantes das sessões de narração de histórias, ao se 

encantarem com as histórias contadas, receberam estímulos para o mundo dos livros e o ato de ler. 

Concluímos que o projeto possibilitou a formação de profissionais capazes de trabalhar com os recursos da 

arte de contar histórias, oportunizando a construção de conhecimentos por meio da exploração de diversas 

linguagens, bem como a implementação de ações de incentivo à leitura, por meio da sensibilização dos 

participantes quanto à importância do ato de contar histórias, mostrando-se relevante tanto do ponto de vista 

da capacitação profissional quanto da promoção do livro e da leitura.  

 

Palavras-chave: Formação de professores; a arte de contar histórias; formação de leitores.  

     

C01E1-14 - EDUCAÇÃO INFANTIL: BRINCANDO ENTRE AS ARTES, A DANÇA, A 

LITERATURA E A MÚSICA 

 



 
 

Kátia Silene de Ávila Leivas 

 
O presente trabalho configura-se como um relato de experiência do projeto “Educação Infantil: 

brincando entre as Artes, a Dança, a Literatura e a Música”, com a finalidade de oportunizar aos professores 

que atuam na Educação Infantil do município do Rio Grande/RS, um diálogo enriquecedor sobre as 

diferentes linguagens que compõem as diversas situações de aprendizagem que permeiam os tempos e 

espaços das Escolas de Educação Infantil. O projeto tem a parceria da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG e a  Universidade Federal de Pelotas - UFPEL Nossos encontros são ministrados por formadores 

(professores) que atuam nas respectivas áreas, afim de oportunizar ao grupo de professores participantes um 

rico e produtivo diálogo, bem como a troca de saberes, a construção de novos aprendizados. O contato com 

questões que envolvem a leitura, música e as produções artísticas; linguagens intencionalmente planejadas e 

avaliadas estruturam o cotidiano da Educação Infantil, assim o processo formativo oportuniza a todos os 

envolvidos a possibilidade de motivar a curiosidade e de construir aprendizados significativos. Nesse 

sentido, a literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, as emoções e 

sentimentos de forma prazerosa e significativa, assim como as artes em geral, oportunizarão também o 

reconhecimento de si, do mundo e do outro, aprendendo a valorizar as culturas que compõem os diversos 

contextos, ou seja, à medida que vão se apropriando desses novos conhecimentos vão se construindo sujeitos 

produtores de cultura. Compreendemos a importância desse espaço para o professor dialogar, a fim de 

entender que nossas instituições de Educação Infantil devem ser o espaço inicial das diferentes expressões 

das crianças, para que elas se desenvolvam plenamente. Entre as    lições aprendidas com o projeto, 

podemos ressaltar que segundo os professores participantes todos nós temos um comportamento leitor, o que 

foi reforçado nas falas e apresentações finais dos colegas. Acreditamos que são essas condições que fazem a 

diferença na evolução da criança, a intensidade com que ela se relaciona com as diferentes linguagens, e que 

nos permite, como escola, ir além do discurso. 

 

Palavra-chave: Literatura; Educação Infantil; Formação de professores. 

 

C01E1-15 - TRAVESSIAS LITERÁRIAS: PALAVRAS EM MOVIMENTO - FORMAÇÃO DE 

LEITORES NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Evimarcio Aguiar, Adriana Marques e Laura Silvana Ribeiro Cascaes 

 

Este artigo busca investigar a importância das bibliotecas escolares a partir do espaço da biblioteca 

da Escola Estadual Simão Hess na sua relação com os contextos discursivos e as práticas pedagógicas 

realizadas nesse ambiente, por meio de uma perspectiva histórica que perpassa narrativas e registros dos 

educadores e dos estudantes. Para tal, objetiva enfocar as práticas de mediação literária, as estratégias de 

compreensão da leitura, as palavras em movimento no espaço da biblioteca e as poéticas do espaço a partir 

da construção de um ambiente educativo e acolhedor às múltiplas linguagens das crianças. Enquanto 

fundamentação teórica, a tese de Eliane Debus (2001) é um referencial teórico fundamental para 

compreender a Literatura Infantil e a formação de leitores. Os estudos de Cyntia Girotto e Renata Junqueira 

de Souza (2010) contribuem tanto para pensar a relação das políticas públicas com a literatura, a infância, a 

escola e o letramento quanto para pensar estratégias metodológicas relacionadas à formação do leitor, 

mapeando desafios e traçando alternativas em relação à formação de hábitos de leitura e à importância de 

atingir e respeitar as especificidades de cada faixa etária. Sandra Pesavento (2003), em seu livro História e 

História Cultural, contribui para uma abordagem da história que valoriza o contexto cultural da sociedade, 



 
 
sendo importante para este estudo, pois define e explica algumas categorias históricas relevantes. Assim 

sendo, concluímos que os projetos pedagógicos desenvolvidos na biblioteca constituem um elo para 

compreensão da biblioteca enquanto instituição de leitura e de estimável relevância para a formação de 

educadores e educandos. 

 

Palavras-chave: Biblioteca; Mediação Literária; Formação de Leitores. 

 

C01E1-16 - MARCELO, MARTELO MARMELO, DE RUTH ROCHA, ALÉM DO LIVRO: DA 

REVISTA RECREIO PARA A HISTÓRIA DA LITERATURA INFANTIL 

 

Lígia Regina Máximo Cavalari Menna 

 

Os anos de 1970 são considerados como o “renascimento” da literatura infantil brasileira, um 

“grande surto criador”, nas palavras de Nelly Novaes Coelho. Nessa época, surgiram novos escritores 

consagrados até nossa atualidade, como Ana Maria Machado e Ruth Rocha, cujos primeiros trabalhos foram 

publicados na revista Recreio a partir de 1969. Esse periódico, por sua vez, assumiu-se até 1982, em sua 

primeira fase, como divulgador de novos escritores, um espaço lúdico, pedagógico e incentivador da leitura, 

objetivando divertir e educar, conforme já antecipava seu slogan: ""Leia e pinte, recorte e brinque”. Muitas 

crianças tiveram seu primeiro contato com   leitura por meio desse periódico, estando o livro ao alcance de 

poucos. É importante destacar que desde o século XVIII, na Europa, diferentes periódicos- jornais, revistas, 

almanaques e suplementos - assumiram-se, entre outros aspectos, como os mais eficientes germinadores e 

divulgadores da literatura. Livros e periódicos, enquanto suportes, assim como seus respectivos gêneros, 

transformaram-se ao longo dos tempos, confundiram seus conteúdos, suas formas e mesmo suas funções 

sociais. Este trabalho tem entre seus objetivos analisar, por meio de estudos comparados, as diferentes 

versões da obra Marcelo, Martelo, Marmelo, de Ruth Rocha, publicada inicialmente na revista Recreio, em 

1970 e posteriormente no formato livro em 1976.  Observamos que além de diferentes suportes demandarem 

distintos protocolos de leitura, concepções de infância também podem se alterar em diferentes contextos de 

produção. Como embasamento teórico, referenciamos Roger Chartier, Phillipe Ariés, Colin Heywood, Nelly 

Novaes Coelho, entre outros. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; Revista Recreio; formação de leitores.    

 

C01E1-17 - ARTE, VIDA E CONHECIMENTO ATRAVÉS DA OFERTA DA LITERATURA 

 

Luciana Rebousas Cardoso de Almeida e Carlos Roberto de Carvalho 

 

Este trabalho tem por objetivo refletir acerca da função da literatura enquanto meio de humanização 

e socialização do leitor ouvinte que, nesta pesquisa, será um bebê. Este será introduzido no universo literário 

pela mãe, a ledora, desde o ventre até os seus vinte e quatro meses. Inspirada no pensamento do sociólogo, 

crítico literário, Antônio Cândido, toma-se para iniciar a pesquisa a seguinte afirmação: “A literatura 

desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e aberto para a 
natureza, a sociedade, o semelhante.” (CÂNDIDO, 1989). Considera-se, como pressuposto, que a literatura 

pode ser o caminho a ser seguido para contribuir com o crescimento dessa criança. A Lei nº 13.257/2016 

dará para esta pesquisa o amparo legal. Utilizou-se quarenta livros de história infantil. Muitos destes livros 

são clássicos universais e boa parte deles é atual, pois clássicos não são obras velhas, mas eternas, ou 



 
 
melhor, “estão sempre na moda”.  Verifica-se nesta pesquisa que as imagens muitas vezes falam mais do 

que as próprias palavras, e a linguagem utilizada nos textos literários, neste caso, nos textos infantis, permite 

que as palavras se apropriem de novos significados, de outros sentidos que vão muito além da história 

contada. Para este trabalho, a literatura é considerada um bem incompreensível (LEBRET,1972), assim 

como essencial na vida de qualquer indivíduo. Essa que encontrou resultados significativos acerca da 

formação social de um bebê: observou-se o interesse do sujeito em questão, seu desenvolvimento e interação 

através da escuta e da visualidade; mesmo antes de nascer. E, após, também na participação durante a 

escolha de algumas obras. Toda essa experiência vivenciada com o bebê, no decorrer da pesquisa, corrobora, 

portanto, com o pensamento inicial, de Antônio Cândido, que ensina “(...) A literatura desenvolve em nós a 

quota de humanidade (...)”. 

 

Palavras-chave: Direitos humanos; Literatura infantil; primeira infância. 

     

C01E2-01 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: PROCESSOS DE (RE)INVENÇÃO NAS NARRATIVAS 

COM AS CRIANÇAS 

 

Luiza Corrêa Cunha, Silvia Sell Duarte Pillotto e Berenice Rocha Zabbot Garcia  

 

Este é um recorte da pesquisa em andamento ""Vozes infantis: entre contação de histórias e leituras 

as narrativas se (re)inventam"", vinculada ao Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Educação da 

Universidade da Região de Joinville - Univille e ao do Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação - NUPAE. 

O objetivo é o de investigar sobre as narrativas infantis, suas escutas e oralizações, pautadas na prática de 

contação de histórias. Também o de entender essa prática educativa não somente como um recurso 

pedagógico, mas, sobretudo, como fruidora de processos inventivos e imaginativos. Considerando a 

contação de história como uma arte ancestral, do encontro e da palavra, nela há processos de experiências de 

vida e educativas - como nos conceitos de Aganbem (2008), Benjamin (1994), Larrossa (2016; 2015); há 

experiências estéticas, sensíveis; e criadoras - como nos conceitos de Meira e Pillotto (2010) e Ostrower 

(2014); e há experiências de contação e leituras - como apontam Machado (2004), Coelho (2006), Busatto 

(2012); Cagneti (2013); Morais (2015); Carvalho e Neitzel (2016). A pesquisa de campo está sendo 

realizada no Colégio Univille, em Joinville- SC, tendo o intuito de mobilizar as crianças a criarem suas 

próprias narrativas. Neste sentido, algumas questões iniciais mobilizaram essa investigação: a experiência 

sensível da contação de histórias pode ser fruidora de processos inventivos? Como as crianças narram suas 

próprias histórias? As contações ouvidas e também narradas pelas próprias crianças contribuem para os 

processos de relações humanas, de sensibilidade e “afetamento”? O que as histórias representam para a 

infância? As histórias contribuem na construção de sujeitos sensíveis? Este estudo é de abordagem narrativa, 

fundamentada metodologicamente Clandinin e Connely (2015); Souza, Martins e Tourinho (2017). A 

pesquisa poderá ser referência para a reflexão sobre as experiências sensíveis das histórias na infância.  

 

Palavras-chave: Contação de histórias; Infância; Narrativas.      

 

C01E2-02 - PISTAS SOBRE A LITERATURA E PROPOSIÇÃO DE PRÁTICAS LEITORAS NA 

CRECHE: NARRATIVAS DE PROFESSORAS SOBRE SUAS PRÁTICAS  

 

Luziane Patricio Siqueira Rodrigues 

 



 
 

Objetiva-se apresentar um recorte dos resultados da pesquisa de mestrado, que buscou investigar 

presenças e sentidos de práticas leitoras na creche, tendo como fonte privilegiada a narrativa de professoras, 

que atuavam com crianças de 0 a 3 anos de idade, em três unidades públicas municipais, no município de 

Niterói, Rio de Janeiro. Fundamentada na perspectiva narrativa, a abordagem metodológica articulou 

características das entrevistas coletiva e narrativa, resultando em uma espécie de “rodas de conversas”, com 

vias a possibilitar espaços para provocar memórias e articular histórias, compartilhando saberes, 

questionamentos e dúvidas, tecendo múltiplos sentidos em torno das experiências narradas, na interlocução 

com teóricos como Walter Benjamin, Daniel Pennac, Yolanda Reys, Bakhtin, dentre outros. Percebendo a 

possibilidade de dar visibilidade às narrativas que dizem das práticas que envolvem a leitura na creche, as 

narrativas dos encontros com as professoras foram organizadas em forma de pequenas histórias, com um 

título.  Pelos fios das histórias tecidas, foi possível depreender sentidos sobre a leitura e literatura, o modo 

como os livros são apresentados e como as histórias são socializadas na creche. Ao contar suas histórias, as 

professoras narram sobre suas práticas, revelando elementos que as sustentam, tornando possível discutir 

concepções reveladas sobre a leitura mediada, critérios utilizados na seleção dos materiais gráficos, conceito 

de leitor, leitura e literatura na creche. Dialogar com as narrativas docentes pode ajudar a ampliar a reflexão, 

e a compreensão, sobre a leitura literária na creche e a projetar práticas leitoras de qualidade para todas as 

crianças. 

 

Palavras-chave: Narrativas; práticas leitoras; creche.      

 

C01E2-03 - ARTE DA NARRATIVA E FORMAÇÃO DOS CONTADORES DE HISTÓRIA 

 

Maria das Graças 

 

Este trabalho tem como ponto de partida apresentar um estudo reflexivo sobre a discussão teórica a 

respeito da arte de contar histórias. O trabalho é parte de uma pesquisa, que tem como base, um estudo 

aprofundado da arte narrativa e com olhar para a compreensão do processo de formação dos contadores de 

histórias. Assim, considerando o ato de contar histórias como uma atividade atrativa na formação de leitores: 

o que se discute sobre a arte narrativa com vistas à atividade de contação de histórias? De que forma os 

contadores organizam suas narrativas ou sua performance interpretativa para realizar suas atividades? Como 

ocorrem as escolhas das narrativas pelos contadores de histórias? Diante disso, pretende com esse trabalho 

apresentar uma reflexão a partir da primeira questão proposta a respeito das discussões teóricas sobre a arte 

narrativa. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico com 

base nos estudos de Benjamin (1994); Machado (2003), Sisto (2012), Busatto (2012, 2013), em diálogo com 

outros autores que discutem a temática. Como resultados iniciais, pode destacar que arte narrativa, por ser 

uma prática sociocultural, reveste-se da repleta complexidade, o que aguça interesses investigativos de 

diferentes pesquisadores, de modo que os estudos demonstram, a princípio, três grandes vertentes: uma 

voltada para a conceituação da arte narrativa, outra para o papel do contador de histórias e outra que retrata 

uma preocupação em descrever a formação dos contadores, com ênfase nas habilidades narrativas.  

 

Palavras-chave: Narrativas orais; contadora de história; formação dos contadores de história. 
      

C01E2-04 - A COMPREENSÃO DA LEITURA, DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS, EM ATIVIDADES 

DE LEITURA LITERÁRIA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 



 
 

Melina Carvalho Botelho e Ilsa do Carmo Vieira Goulart 

 

Ao considerar a leitura como ferramenta de conhecimento como também, uma prática social, 

destacamos a necessidade de se refletir e compreender como a atividade de leitura e contação de histórias 

pode desencadear processos na dimensão afetiva, na manifestação de sentimentos e emoções. Diante disso, o 

presente estudo tem como objetivo apresentar os primeiros resultados de uma pesquisa, que tem por 

finalidade identificar as impressões que as atividades de leitura literária e de contação de histórias provocam 

na criança, com a finalidade analisar a compreensão da leitura, demarcada pelas emoções. Trata-se de 

pesquisa de abordagem qualitativa, realizada por meio de uma pesquisa-ação, a partir da aplicação de 

atividades de leitura literária e de contação de histórias, com crianças de 4 e 5 anos. As atividades 

acontecerão em 3 propostas distintos:  primeiro, quando a professora conta uma história para seu aluno, 

segundo quando se lê a história de um livro e terceiro quando se leem juntos um livro de imagens. Após 

cada atividade de leitura, faremos conversas com as crianças, a respeito das suas impressões sobre a 

atividade de leitura literária e de contação de histórias. Em seguida, análise das transcrições das narrativas 

das crianças. Questionamos: Até que ponto é possível identificar as impressões das crianças nas atividades 

de leitura literária e de contação de histórias? Como a leitura literária e a contação de histórias podem 

provocar os sentidos e emoções das crianças? De que forma as emoções podem influenciar na leitura e no 

desenvolvimento do conhecimento? Para análise das falas das crianças embasamos em estudos de autores 

que discutem a temática, e de Wallon com a concepção de afetividade. As observações inicias, indicam que 

a leitura acontece a partir de emoções, mostrando que as crianças que tem contato com as histórias 

desenvolvem mais a imaginação, a criatividade e a capacidade de discernimento e crítica. 

 

Palavras-chave: Compreensão de leitura; Leitura literária; Afetividade; Produção de Sentidos; Contação 

Histórias.      

 

C01E2-05 - LITERATURA SURDA:A PRESENÇA DE MARCAS LINGUISTICAS E CULTURAIS 

NAS GRAVURAS DE NARRATIVAS INFANTIS 

 

Michelle Duarte da Silva Schlemper  

 

O presente artigo procura analisar aspectos culturais e identitários presentes nas imagens gráficas de 

narrativas infantis publicadas e reconhecidas pela comunidade surda. Tal investigação possibilitará 

evidenciar a busca de seus autores pela auto-representação, ou seja, pelo empoderamento do povo surdo, por 

meio do uso de sua língua e reconhecimento de sua cultura (BOLDO, SCHLEMPER, 2008). Tais evidências 

podem ser observadas através da representação gráfica do uso da língua de sinais pelos personagens, assim 

como a presença de aspectos linguísticos próprios das comunidades surdas. Da mesma forma, as adaptações 

culturais de histórias clássicas têm como base para a nova leitura, as formas de ler, traduzir, conceber e 

julgar experiências de vida pela comunidade surda (MOURÃO, 2015). A Literatura Surda, independente do 

país de origem, constantemente se refere à cultura e à identidade surda. 

 

Palavras-chave: Literatura Surda; Identidade e Cultura Surda; Literatura infantil e Língua de Sinais. 
     

C01E2-06 - UM BEBÊ VEM AÍ OLHARES, SENTIDOS E IMPLICAÇÕES DO BEBÊ NO TEXTO 

LITERÁRIO E NA FORMAÇÃO 

 



 
 

Nazareth Salutto 

 

O presente artigo, tratado como ensaio reflexivo, tece reflexões sobre o impacto da leitura do texto 

Um bebê vem aí, de John Burningham e Helen Oxenbury (editora Paz e Terra, 2011) nas discussões de uma 

disciplina optativa que versa sobre “bebês, crianças pequenas, infância, concepções e práticas”, para alunos 

de diferentes licenciaturas, professores e gestores da rede municipal de ensino, de uma disciplina optativa, 

também oferecida na modalidade extensão, na Universidade Federal Fluminense. A narrativa poética, que 

costura de modo delicado e provocativo imagens e texto, traz a voz da mãe que anuncia ao seu filho, ainda 

pequeno, a chegada de um novo bebê. No decorrer das páginas, acompanhamos as inúmeras suposições do 

pequeno filho que, provocado por essa presença ainda não presente, tece, brinca, problematiza, enaltece, 

repele, busca compreender o impacto dessa notícia. De modo sutil, acompanhamos o desenrolar das estações 

e as alterações físicas da personagem mãe do menino; sempre ela, o menino e o bebê. A ausência-presente 

da figura masculina convida a problematizações sobre ser mãe, ser mulher, ser responsável pela educação 

dos filhos no contexto urbano-ocidental-capitalista. Sensibilizados pela palavra literária, somos provocados 

a romper com a linearidade de um olhar, por vezes, maniqueísta para o mundo, problematizando situações 

pungentes da vida, humanizando sentidos, olhares e perspectivas da própria formação. 

 

Palavras-chave: Bebês; literatura infantil; educação infantil; formação; feminismo. 

 

C01E2-07 - INTER-RELAÇÕES ENTRE A LITERATURA INFANTIL E ESTUDOS SOCIAS 

SOBRE AS INFÂNCIAS CONTEMPORÂNEAS: UM OLHAR A PARTIR DE ARTEFATOS 

NARRATIVOS PLURISIGNIFICANTES 

 

Roberta Asse 

 

A pesquisa de mestrado propõe a observação de inter-relações entre a literatura infantil 

contemporânea e as visões sobre as infâncias a partir de pensadores da área dos estudos sociais. As obras 

literárias selecionadas como objeto são: Inês, de Roger Mello e Mariana Massarani, Companhia das 

Letrinhas, 2015, e a série Guimarães Rosa, Ave Palavra, quatro narrativas digitais de autoria de Angela 

Lago, publicadas no site da autora em 2010. Estas obras partem de dois textos originalmente não acessíveis 

ao universo infantil – a história mitológica de Inês de Castro e Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa – 

e são visitadas com o objetivo de verificar quais as características e desdobramentos destes artefatos 

narrativos plurisignificantes, abertos para o universo vasto do simbólico, levando em conta os diálogos entre 

leitores, leituras, tecnologias e contextos diversos. A fundamentação teórica que apóia a análise está na 

bibliografia e metodologia dos estudos comparados em literaturas de língua portuguesa, e também em obras 

selecionadas enquanto proposições de respostas para o entendimento sobre os paradigmas das infâncias em 

nosso século. São obras do filósofo Giorgio Agamben; de David Buckingham, que investiga as 

transformações culturais e comportamentais diante dos novos tipos de leitura que as mídias eletrônicas 

oferecem; de Daniel Goldin, com ensaios sobre relações do livro e da literatura infantil com os contextos 

onde se inserem os leitores; e Manuel Sarmento, com uma perspectiva polifônica a partir da sociologia da 

infância. As concepções sobre as infâncias propostas pelos autores apontam como verdadeiras e afluentes as 
construções diversas e plurais dos referidos diálogos narrativas-artefatos-leituras-leitor. O mapeamento das 

aplicações deste atributo, transformado em múltiplas linguagens através dos suportes que as narrativas para 

a infância podem se manifestar hoje, parece sim poder contribuir como testemunho de uma ampliação das 

experiências que a literatura infantil pode criar e permanecer.  



 
 
 

Palavras-chave: Literatura; cultura; infâncias.   

    

C01E2-08 - CLARICE LISPECTOR PARA CRIANÇAS E A IMPORTÂNCIA DA FANTASIA NA 

INFÂNCIA: LER PARA CRESCER 

 

Rosangela Fernandes Eleutério 

 
A proposta para esse trabalho é apresentar, refletir e discutir os livros infantis de Clarice Lispector e 

sua importância na formação de jovens leitores. Reconhecida internacionalmente como uma das mais 

importantes escritoras da literatura brasileira, Lispector escreveu cinco livros infantis: O mistério do coelho 

pensante (1967), A mulher que matou os peixes (1968), A vida íntima de Laura (1974),  Quase de verdade 

(1978 – obra póstuma), Como nasceram as estrelas (1987 – obra póstuma). Segundo a autora, em entrevista 

concedida ao programa Panorama, exibido pelo canal televisivo TV Cultura em 01 de fevereiro de 1977, o 

primeiro livro foi escrito despretensiosamente a pedido de seu filho. Tendo como primeiros leitores das 

obras infantis sempre seus filhos, quando questionada sobre a diferença de escrever para adultos e crianças, 

a autora responde que comunicar-se com crianças para ela era fácil por “ser maternal”. Reforça dizendo que 

a criança nunca é solitária por ter sempre a fantasia que a acompanha. Seus livros infantis conservam o estilo 

poético, intimista e existencialista que são características peculiares de sua trajetória literária. O objetivo 

dessa pesquisa é apresentar um panorama histórico que exponha de forma clara e didática como seus livros 

foram recebidos pelos leitores nos anos de suas publicações, a relevância para a formação leitora de crianças 

na atualidade, a pertinência educacional e filosófica dos temas abordados pela autora e questionar se há ou 

não classificação etária para leitores dessas obras. Como resultados parciais é possível constatar desde o 

primeiro contato com esses livros, que não há idade para se conformar com mistérios como a morte, a culpa, 

a inferioridade, a ânsia por liberdade, entre outros subtemas incluídos em suas histórias. Sempre há uma 

maneira diferente e sutil para se dizer e educar uma criança para as complexidades da existência humana. 

 

Palavras-chave: Clarice Lispector; Literatura Infantil; Formação de leitores.     

 

C01E2-09 - LITERATURA, PRÁTICAS DE LEITURA E LETRAMENTO LITERÁRIO: AGENTES 

POTENCIALIZADORES DA APRENDIZAGEM, IMAGINAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL 

 

Rosemari Oliveira Rodrigues, Ana Maria Bueno Accorsi e Eliane Borges Lundin 

 

O trabalho tem como tema a Formação do Leitor e a Mediação de Leitura, pois aborda às práticas de 

leitura realizadas durante as aulas de Literatura do Ensino Médio. O objetivo principal é expor as práticas de 

leitura a partir do letramento literário e explanar como esse processo torna-se significativo no 

desenvolvimento das aprendizagens. Como objetivos específicos espera-se contribuir para interação social 

durante o processo de ensino; compartilhar práticas de leitura que desempenham um papel social relevante 

na escola; contribuir para aquisição de novos saberes e oferecer pressupostos teóricos aos docentes que 

atuam nesta área. De acordo com Lois (2010) a leitura possibilita uma compreensão de mundo, relacionar-se 

com a leitura é relacionar-se com a palavra. E segundo Cândido (1985) é por meio da leitura literária que o 

leitor pode ampliar os conhecimentos de mundo, da imaginação, tornando-se um indivíduo crítico e 

modificar de comportamentos sociais. A flexibilidade do acesso aos livros e as práticas literárias podem ser 



 
 
um grande facilitador no processo do letramento literário, portanto são apresentados alguns pressupostos 

teóricos apontados por Zilberman (1988); Cândido (1985); Cosson (2011); PCNs (2001); PETIT (2009), 

entre outros. Como resultados parciais destacamos o uso da linguagem e os elementos da leitura pelos 

alunos de forma coerente e argumentativa para estruturar o pensamento. Portanto espera-se contribuir na 

formação de novos discentes, assim como, para discussão de futuras práticas de ensino que envolva o 

letramento literário. Todos têm o direito do saber, o direito de aprender, de ler. Assim Petit (2013, p. 25) 

afirma que quando a leitura não esteve presente no cotidiano do jovem, um encontro com uma pessoa que 

ama livros, pode desempenhar o papel de iniciador da leitura, ao prazer de ler e algumas vezes ele pode ser 

um professor, em uma relação personalizada, singular. 

 

Palavras-chave: Práticas de leitura; Letramento Literário; Formação do leitor.   

 

C01E2-10 - O FEMININO NOS CONTOS DE FADA: DA TRADIÇÃO ORAL À SÉRIE ONCE 

UPON A TIME, BRANCA DE NEVE E A RAINHA MÁ 

 

SANDRA TRABUCCO VALENZUELA 

 

Os contos de fada provenientes da tradição oral são marcados pela presença de fatores culturais, 

políticos e sociais, que podem ser observados seja no enredo, seja na construção dos personagens e/ou em 

seu espaço-tempo. No conto proveniente da tradição oral, Branca de Neve é um exemplo da concepção do 

feminino ligado a paradigmas relativos à bondade e inocência, enquanto a Rainha Má, como o próprio nome 

confirma, funciona como antagonista e exerce o poder de modo cruel, numa associação do feminino com a 

bruxa, estabelecendo uma oposição radical entre bem e mal. Por sua vez, na série de TV Once Upon a Time, 

criada pelos roteiristas Edward Kitsis e Adam Horowitz e produzida pela ABC (2011-2017), propõe a 

releitura dos contos infantis em diegeses diferentes, nos quais o feminino recebe um tratamento que foge à 

relação meramente maniqueísta: nesta releitura contemporânea, destinada ao público adolescente, há 

alterações significativas com relação ao papel da mulher na sociedade tanto na diegese de Storybrooke como 

na Floresta Encantada. Branca de Neve e a Rainha Má, e seus personagens paralelos em Storybrooke — 

Mary Margareth e Regina —, constituem pares antagônicos que se distanciam da versão original dos 

Grimm. Fragmentação do sujeito pós-moderno e feminismo são conceitos que integram a releitura dos 

contos. Para analisar o conto Branca de Neve, utilizaremos a versão dos Irmãos Grimm; para traçar a análise 

comparativa dos personagens na contemporaneidade, trabalharemos com a série Once Upon a Time 

(OUAT), em sua primeira temporada (EUA: ABC Studios/Walt Disney Productions, 2011. DVD), com base 

em teóricos de literatura infantil e juvenil (Hunt [2010], Novaes Coelho [2000], Gregorin Filho [2012], entre 

outros); elementos da pós-modernidade a partir de Jean Baudrillard; para a revisão de conceitos referentes a 

feminismo, trabalharemos com Hollanda (2019) e Garcia (2015) e, sobre a análise da transposição de 

OUAT, consultaremos Valenzuela (2016). 

 

Palavras-chave: Branca de Neve; Once Upon a Time (série); Feminino; Contos de Fada; Releitura de 

contos.    

 

C01E2-11 - AS CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL PARA O 

ENFRENTAMENTO DO RACISMO NA ESCOLA: UMA BREVE REVISÃO 

 



 
 

Sonia Dalva Pereira da Silva 

 

A proposta desta comunicação é de apresentar uma breve revisão de pesquisas acadêmcias que 

comporão um estudo de mestrado em fase inicial cujo objetivo é investigar práticas de leitura em sala de 

aula das redes municipais de Vitória e Serra (ES) com literatura infantil e juvenil de temática da cultura 

africana e afro-brasileira. Considerando os caminhos e descaminhos dessa literatura em escolas de ensino 

fundamental, o estudo em questão propõe questionar: é possível contribuir para o fim do silêncio de crianças 

negras que sofrem racismo na escola utilizando como recurso cultural e estético a literatura infantil e 

juvenil? Quais as dificuldades, necessidades e expectativas de professoras no trabalho com a literatura com 

temática da cultura africana e afro-brasileira? O que diz a criança negra ao se ver retratada nas personagens 

negras estudadas? Serão apresentados nesta comunicação os estudos encontrados em artigos, dissertações e 

teses que abordaram preocupações como as que se apresentam nessas perguntas. Para fundamentar a busca, 

utilizamos aportes teóricos oriundos da legislação da Educação das Relações Étnico-Raciais (como a Lei 

10.639/2003 e outros documentos legais); autores como Nilma Gomes (2011), Eliane Cavalleiro (2006), 

Kabengele Munanga (2009) e outros  para análise das questões do racismo, preconceito, discriminação na 

escola; e Regina Zilberman (2003), Nely Coelho (200), Eliane Debus (2017) e Débora Araujo (2010) nos 

estudos sobre literatura infantil e juvenil. A expectativa é que os estudos captados no levantamento 

contribuam para a continuidade da pesquisa e ofereçam um panorama atualizado sobre o trabalho com 

literatura infantil e juvenil de temática da cultura africana e afro-brasileira no ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: literatura infantil e juvenil na cultura africana e afro-brasileira; relações étnico-raciais; 

preconceito racial na escola.     

 

C01E2-12 - A PRODUÇÃO LITERÁRIA EM SANTA CATARINA: A HISTÓRIA DE UM 

CONCURSO 

 

Thayse da Costa Machado e Eliane Santana Dias Debus 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a produção composta por 10 livros de literatura infantil, 

resultantes do Concurso de Histórias para a Infância Catarinense (1984-1985) em relação às linguagens 

verbais, visuais e materialidade, bem como as evidências regionais (SC) presentes, ou não, nesses títulos. A 

pesquisa tem caráter qualitativo, bibliográfico e documental, entendendo o livro infantil também como 

documento. Para tanto, historicizamos o Concurso; contextualizamos historicamente a literatura infantil 

produzida no Brasil, e nesse contexto, a literatura produzida no estado de Santa Catarina; refletimos sobre 

elementos específicos a serem considerados na análise de livro infantil; analisamos as linguagens verbais, 

visuais e a composição material nos 10 livros e estudamos os elementos regionais destacados nas narrativas. 

O referencial teórico utilizado para a construção  deste trabalho pautou-se nas leituras de estudiosos sobre 

literatura e infância, entre eles Perrotti (1986), Cademartori (2010), Lajolo e Zilberman (2007), Sachet 

(1985; 2012), Debus (1996), Coelho (2000), e Lauro Junkes (1992); Coelho (2000), Vale (2001) e Jardim 

(2001), para ajudar a pensar especificidades da linguagem verbal; Chartier (1996), Lluch (2006) e 

Nikolajeva (2011), que ajudaram a pensar a materialidade do livro; Linden (2011), que contribui na reflexão 
sobre as ilustrações;  Debus (2017), Debus; Bazzo e Bortolotto (2017) e Bakhtin (2003), que contribuem 

sobre os conceitos  literatura infantil, educação e linguagem; Laraia (2001), que contribui sobre o conceito 

de cultura, e Hall (2005), que discute sobre identidade. Dessa forma, concluímos que a contribuição dos 

livros ao pequeno leitor da época não foi referente às evidências regionais, como objetivava o Concurso, 



 
 
mas a possibilidade do desenvolvimento do imaginário por meio da ludicidade presente nos enredos através 

da linguagem verbal e visual, possibilidade de ampliação do repertório literário para as crianças que tiveram 

acesso aos livros. As evidências regionais fizeram-se presentes por meio do lúdico, e não de modo utilitário.

  

Palavras-chave: Literatura infantil; Santa Catarina; Linguagens verbais e visuais.   

   

C01E2-13 - TEATRALIDADES NO LIVRO ILUSTRADO 

 

Vinicius Pereira Coelho 

 

O livro ilustrado e o livro-imagem constituem um gênero literário que é fonte de inspiração para uma 

certa produção de espetáculos teatrais voltados ao público infantil e juvenil. O objetivo deste estudo é 

analisar os traços de teatralidade presentes em obras a priori não teatrais, atendo-se à materialidade do livro 

impresso. Partindo de uma definição genérica, busca-se compreender o funcionamento do livro ilustrado de 

forma global, segundo a definição da especialista Sophie Van der Linden, assim como sua particularidade 

enquanto objeto literário que se encontra no cruzamento com diversos gêneros. Em seguida, aborda-se a 

classificação elaborada por Marie Bernanoce, que aproxima os livros ilustrados e a escrita teatral. Por fim, 

são elucidadas as modalidades de teatralidade presentes no livro ilustrado segundo a teoria de Euriell 

Gobbé-Mévellec. Diferentes camadas de teatralidade são abordadas, o que nos permite constatar seu 

desdobramento subjetivo e maleável no vasto domínio das práticas artísticas, bem como na vida cotidiana. 

Ou seja, a teatralidade se refere aos elementos de uma representação (tanto no identificar que dada situação 

se trata de uma encenação, quanto no observar uma forma de agir irreal ou exagerada, por exemplo), mas 

designa igualmente possibilidades de criação de uma espaço de jogo (como uma indicação de cena ou uma 

ambientação sonora que favorize as ações no palco). Sem a pretensão de buscar uma definição exata de 

teatralidade, um conceito tão amplo e diverso no próprio campo das artes cênicas, este estudo propõe 

ferramentas de análise dessa especificidade da escrita e da arte teatral presente em livros ilustrados.  

 

Palavras-chave: Livro ilustrado; livro-imagem; teatralidade.      

     

C01E2-14 - GRITOS E SUSSURROS IDENTIFICANDO E ENFRENTANDO OS DIFERENTES 

CORRETOS NA LIJ 

 

Vita Ichilevici 

 

Não é novidade a grande influência exercida pela LIJ em múltiplas esferas, notadamente, a 

sociocultural, a pedagógica, a artística e a comercial. Materializada em variadas manifestações, e um 

número cada vez maior de mídias e formatos, a LIJ, é, também, como sintetiza Pickering (1982), o lugar em 

que ""muitas das preocupações da sociedade são refletidas mais rapidamente"" –  convertida em campo 

fortemente impactado por disputas ideológicas, se não por outras razões, pela identificação, desde a origem, 

como veículo formativo de novas gerações. No clima de extrema polarização política que, em anos recentes, 

têm atravessado o mundo – e, em particular, o Brasil – e as relações sociais, não chegam a causar 
estranhamento os embates que atingem a LIJ a partir de demandas (com diferentes resultados e alcance) de 

grupos de múltiplas orientações e convicções. Abrigadas – a meu ver, de forma equivocada – sob o guarda-

chuva genérico do politicamente correto (PC), esses pleitos trazem à tona solicitações de revisão, adaptação 

e / ou exclusão de temas, termos e obras.  Abordo, no presente trabalho – recorte de pesquisa de mestrado 



 
 
concluída em 2018 –os diferentes corretos na LIJ, tanto aqueles da esfera do PC (sendo os mais polêmicos 

aqueles relacionados a raça, gênero e orientação sexual), quanto os do polo oposto do espectro ideológico, 

que chamo, a partir de Wilson (1995), de conservadoramente correto. Discuto, ainda, a interferência e 

diferentes possibilidades de medição na interação entre criança e obra literária, e a diferença entre livros PC 

e politicamente comprometidos (BEAUVAIS, 2015), que tratam de temas sociais sem abrir mão da 

qualidade literária. Defendo, por fim, a necessidade de aliar ética e estética na LIJ contemporânea, no 

esforço de se contrapor à malsucedida ""intenção de salvar a LIJ da 'madrasta pedagógica' [que] produziu 

um efeito perverso, o de lançá-la nas mãos do mercado"". (COLOMER; OLID, 2009). 

 

Palavras-chave: Ideologia na LIJ; ética e estética; politicamente comprometido. 

     

C01E2-15 - “MEMÓRIAS DE COZINHA”, DE PAULO GAIAD E A “ODISSÉIA”, DE HOMERO: 

POSSIBILIDADES NARRATIVAS ENTRE A ARTE, A LITERATURA E A ANTROPOLOGIA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ana Maria Alves de Souza 

 

Este artigo apresenta uma pesquisa inicial acerca da vida e obra do artista plástico Paulo Gaiad 

(1953, Piracicaba, SP – Florianópolis, 2016), enfocando as possibilidades de leitura de sua obra “Memórias 

de Cozinha” nas aulas de Artes Visuais do ensino fundamental. Teve-se em vista a aproximação das 

narrativas visuais, literárias, antropológicas e orais acerca da alimentação, do espaço da cozinha e da 

memória, na prática pedagógica realizada em duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

Na série de obras que compõem o painel “Memórias de Cozinha”, o artista tem como fatura os 

procedimentos de montagem com realidades diferenciadas, o que propõe uma narrativa singular através da 

leitura de detalhes que formam um arquivo, ressaltando o punctum na imagem e o biografema na abordagem 

da vida. A transformação da noção clássica de natureza morta é aqui proposta, onde a arte dialoga com a 

memória e o esquecimento, com o dito e o não-dito, com o que se vê e aquilo que nos olha. Associou-se à 

obra do artista a narrativa de fragmentos da Odisséia, de Homero, adaptada por Ruth Rocha, como os 

fragmentos da maçã de ouro e dos banquetes, buscando uma ampliação do letramento literário. Ao destacar 

neste clássico da Literatura assuntos relacionados à alimentação, vieram à tona narrativas de conflitos 

vividos pelos alunos que envolvem práticas cotidianas escolares e/ou domésticas apontando para a 

construção de imagens de saúde, beleza, natureza, gênero e religião, possibilitando uma análise inicial de 

como os alunos valorizam as comidas e a gastronomia. Realizou-se aqui uma aproximação ao tema da 

educação alimentar, que foi instituído pela Lei 13.666/2018 como tema transversal a ser tratado no currículo 

escolar. A aprendizagem estética almejada está voltada ao desenvolvimento de um pensamento poético-

crítico, tendo em vista que a escola deve dotar a vida de mais significados. 

 

Palavras-chave: Paulo Gaiad; Aimentação; Odisséia. 

 

C01E2-16 - LITERATURA E FILOSOFIA PARA CRIANÇAS 

 

Cleber Duarte Coelho  

 

Em 2016 a paternidade fez-me aventurar-me pelo universo da literatura infantil. Na simples tentativa 

de homenagear minha filha, escrevi um livro que pretende ser uma introdução à Filosofia, destinado ao 



 
 
público infantil das séries iniciais. Baseado sobretudo em Kohan e Auri Cunha, meus pressupostos se 

alicerçam na noção de pedagogia da pergunta como facilitadora à indagação, ao espanto e à admiração 

diante de questões enigmáticas que são inerentes à existência humana. O retorno positivo do público alvo e 

dos profissionais que tomaram contato com este livro foi demasiado positivo, o que me levou a escrever um 

segundo (2017) e um terceiro (2018) livro, em parceria com minha filha que hoje tem nove anos, e ilustrou 

as três obras. Nós dois visitamos muitas escolas para fazer contações às turmas de séries iniciais. Deste 

modo, este trabalho objetiva ser um relato de experiência daquilo que vivemos a partir da criação da série 

"Sofia". 

 

Palavras-chave: Filosofia; infância; Sofia.      

 

C01E2-17 - A CRÍTICA E A TEORIA NO CONTEXTO DA LITERATURA INFANTIL DE JUIZ 

DE FORA 

 

Fernanda Roberta Rodrigues Queiroz e Nícea Helena de Almeida Nogueira 

 

Quando em contato com questões teórico-críticas da Literatura Infantil, faz-se necessário refletir 

sobre a importância desse tema no início de um novo século que assiste ao grande crescimento da apreciação 

e estudo desses textos com produções relevantes no âmbito nacional. Destaca-se, também, a transformação 

dessa literatura em seus conteúdos e formas. Por isso, a crítica exerce essencial papel no acompanhamento 

dessa evolução, pois há uma crescente sofisticação no projeto gráfico desse gênero literário. Esta 

investigação foca na produção literária infantil de Juiz de Fora (MG) e, com base nas pesquisas de Peter 

Hunt (2010), observa-se que os livros sempre estiveram nas mãos dos bibliotecários e professores, tendo 

esses a missão de indicar o que seria melhor para as crianças dentro de um enorme e crescente número de 

volumes. O problema desta pesquisa questiona como seria feita essa avaliação. São livros diversificados, 

que não foram escritos exclusivamente para crianças. Os autores de literatura infantil da cidade de Juiz de 

Fora estão presentes dentro das escolas numa expectativa de reconhecimento, os mesmos lutam para que 

seus textos alcancem um lugar definitivo no mercado editorial. Nesses livros infantis, há um jeito 

interessante e diversificado de contar histórias, é uma literatura atualizada, que trabalha com propostas 

diversas e atrai os pequenos leitores, ganhando sua simpatia e interesse pelos mesmos. Muitos desses 

escritores são reconhecidos contadores de história como, por exemplo, a escritora Dalila Rouf que traz a sua 

literatura para dentro das escolas por ser o melhor local de divulgação e instiga as crianças a lerem. A crítica 

especializada se preocupa em expandir esse interesse pela literatura infantil a outros leitores. Hunt afirma 

que enfrenta opiniões críticas e culturais enraizadas com a intenção de convencimentos aos críticos que 

estão no poder, inclusive dentro das universidades, de algo que é claro: a literatura infantil é parte integrante 

da cultura e não pode ser ignorada. Para o autor, as personalidades nesse campo não são importantes e, sim, 

as ideias.  

 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Critica; Teoria.     

 

C01E2-18 - LITERATURA INFANTIL E MODERNISMO: CONVERGÊNCIAS 

 

Guilherme Magri da Rocha 

 



 
 

Esta contribuição tem como propósito divulgar e discutir os resultados iniciais da pesquisa de 

doutorado “Literatura de autoria feminina e modernismo: lendo Eleanor Farjeon, Gertrude Stein, Sylvia 

Plath e Virginia Woolf”, sobretudo no que se refere à possibilidade de um diálogo simbiótico entre literatura 

infantil e Modernismo. Nesta ocasião, elegemos como aporte teórico pesquisas realizadas por Juliet 

Dusinberre (1999) e Kimberley Reynolds (2007). Justifica-se a eleição deste aporte teórico pois, em 

consonância com Dusinberre, esta pesquisa compreende que os experimentos radicais que caracterizaram a 

arte da primeira metade do século passado tiveram sua origem nos textos para crianças publicados por Lewis 

Carroll (1832 – 1898), Edward Lear (1812 – 1888) e demais contemporâneos. Para fins de exemplificação, 

promove-se um breve debate acerca de “The World is Round” [O Mundo é Redondo], primeira das quatro 

obras escritas por Gertrude Stein (1874 – 1946) para um público infantil. Publicada originalmente pela 

editora Young Scott, o romance foi resultado de uma carta que Margaret Wise Brown (1910 – 1952) enviou 

a escritores contemporâneos de ficção adulta, com o intuito de desafiá-los a escrever volumes infantis. 

Portanto, pretende-se debater a literatura potencialmente produzida para crianças como produção artística 

vinculada ao Modernismo literário. Processo nº 18/11314-0, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP). 

 

Palavras-chave: Literatura de Autoria Feminina; Literatura Infantil; Modernismo.   

  

C01E2-19 - A CARNAVALIZAÇÃO DO PODER ENTRE SAPOS, REIZINHOS MANDÕES E 

RABOS PRESOS EM RUTH ROCHA 

 

Mayra Averbug 

 

Ruth Rocha é um dos maiores fenômenos da Literatura Infantil e Juvenil do país. Sua extensa e 

variada obra iniciou-se nos anos 70, recheada de uma criativa denúncia aos problemas sociopolíticos 

brasileiros, como também mundiais, capaz de levar o leitor, seja jovem, seja adulto, a refletir sobre o real 

criticamente, seu ser e estar no mundo, sem um tom moralizante. A série de quatro títulos denominados 

ciclo dos reis _ “O reizinho mandão”, de 1978; “O rei que não sabia de nada”, de 1980; “O que os olhos não 

veem”, de 1981; “Sapo-vira-rei-vira-sapo ou A volta do reizinho mandão”, de 1982 _, juntamente com 

“Uma história de rabos presos”, de 1989, destacam-se nesse universo literário simbólico. Nesses livros, 

aparentemente bobos, os detentores do poder dele fazem mau uso _ ora como tirano, ora alienado, ora 

elitista e discriminador, ora infantil, ora estereotipado. Dessa forma, o locutor/autora traça forte crítica ao 

autoritarismo, às injustiças sociais, que vão de encontro às necessidades básicas do povo. E esse é o tema 

fundamental da pesquisa. O objetivo principal é promover a identificação e catarse dos alunos através de 

mediação pedagógica, além de discutir as relações entre opressores e oprimidos. Como fundamentação 

teórica, os carros-chefe: são Bakthin (1981), em “Problemas da poética de Dostoiéski”; Sant’anna (1991), 

em “Paródia, paráfrase & cia.”; Averbug (1995), em “A carnavalização do poder em Sapo-vira-rei-vira-

sapo”; associados à experiência da pesquisadora em cerca de quatro décadas no Ensino Fundamental e 

Médio. As conclusões a que se pretende alcançar é que a Literatura Infantil e Juvenil se configura como 

resistência, desconstrói a visão burguesa, tradicionalista polissemicamente. 

 
Palavras-chave: Carnavalização; humor; catarse.     

 



 
 

2 – A LITERATURA INFANTOJUVENIL NO UNIVERSO DAS MÍDIAS DIGITAIS 
 

C02-01 - LER INTERFACES: AVALIAÇÃO DAS INTERFACES GRÁFICAS DE APLICATIVOS 

DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS 

 

Douglas Menegazzi 

 

Com a popularização dos dispositivos móveis de interação, smartphones e tablets, também tem 

crescido o número de publicações digitais para crianças, especialmente no formato de aplicativos de 

histórias com conteúdos multimídia interativos. Entretanto, há ainda resistência de pais e educadores na 

seleção e uso destes livros devido à falta de conhecimentos de mediação e interação com interfaces digitais 

e, também, decorrente do excesso de aplicativos comerciais problemáticos, já que faltam padrões de design 

para a produção e seleção adequada destes artefatos. Para descobrir as principais características, êxitos e 

falhas no design de aplicativos de histórias infantis, nesta pesquisa realiza-se uma análise descritiva das 

interfaces gráficas de 3 aplicativos de histórias infantis comerciais. Em seguida investigamos a atividade de 

leitura mediada de 6 diferentes grupos de leitores, compostos de uma criança entre 6 e 8 anos acompanhada 

de um de seus pais. A análise das interfaces associada às observações da leitura das crianças e mediadores 

permitiu avaliar problemas e oportunidades para o design de interfaces gráfico-digitais destinadas à 

literatura infantil. Dentre os resultados, verificou-se que: ícones de navegação inconsistentes, graficamente 

mal desenhados ou mal posicionados podem comprometer o fluxo da leitura e burocratizar a tarefa; a 

importância de pistas gráficas para informar áreas interativas na história; a sobreposição de áreas ou recursos 

interativos em uma mesma página pode tornar a atividade de leitura cansativa ou secundária. Este trabalho 

contribui com designers e produtores de interfaces digitais voltadas à literatura infantil, como também serve 

como referência para pesquisadores, pais e educadores a uma compreensão e seleção mais criteriosa de 

livros infantis digitais.  

 

Palavras-chave: Livro infantil digital; aplicativos de histórias; design de interação; ebook infantil; interface 

digital.    

 

C02-02 - A LITERATURA INFANTOJUVENIL DAS MÍDIAS DIGITAIS E AS NOVAS FORMAS 

DE AUTORIA 

 

Bianca Rodrigues Cabral 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as noções de autoria na literatura infantojuvenil no contexto 

atual das mídias digitais. Com isso, é preciso passar pela noção de originalidade e pelos novos projetos de 

design do livro em ambientes virtuais, que podem, inclusive, subverter as noções de “livro”. Para isto, 

analisamos a obra Chapeuzinho Vermelho, escrita pelos Irmãos Grimm, traduzida por Mariana Beer e 

ilustrada por Bruna Assis Brasil, que faz parte da série de livros infantis do projeto “Leia para uma criança” 

promovido pelo banco Itaú. Para se entender como nas últimas décadas as várias transformações nos 

contextos de produção, distribuição, consumo e leitura da literatura infantojuvenil vem favorecendo as 

tecnologias digitais, e como elas propõe novas formas de escritas e novas formas de autoria e de design, 

utilizaremos, principalmente, das ideias de Peter Hunt (2010) e Roger Chartier (2014). Desta forma, é 

possível verificar como as obras literárias podem ser modificadas para se tornarem menos um produto de um 

único autor, e cada vez mais um processo, no qual o autor pode ser um dos membros de um grupo de vários 



 
 
autores, sendo que este grupo, por vezes, inclui inclusive o leitor.  Propomos também uma análise da decisão 

dos editores do livro digital Chapeuzinho Vermelho em atribuir a autoria da obra aos Irmãos Grimm mesmo 

passando por tantas mudanças, observando se é ou não uma decisão é equivocada. Para isso se faz 

necessário também entendermos que esta história sobreviveu por décadas e que desde a época de sua escrita 

muitas coisas mudaram, inclusive a noção de infância. Esclarecendo as possibilidades de mudanças no texto 

por novos autores e tradutores, analisamos a obra também pela ótica da “transcriação” desenvolvida 

principalmente por Haroldo de Campos. 

 

Palavras-chave: Literatura infantojuvenil; autoria; novas mídias; transcriação. 

     

C02-03 - ANIMAÇÃO DIGITAL: A LITERATURA INFANTIL NA ERA DIGITAL 

 

Elika da Silva 

 

Esta comunicação apresenta resultado do projeto interdisciplinar “Animação digital: a literatura 

infantil na era digital” em desenvolvimento com uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental da 

Escola Básica Municipal Batista Pereira localizada no bairro Ribeirão da Ilha, Florianópolis/SC em 2019. 

Que tem como objetivo incentivar a leitura literária por meio de produção audiovisual inspirada na obra “O 

medo e seus segredos” de Eliane Santana Dias Debus utilizando técnicas de Stopmotion. Stopmotion 

(movimento parado) é uma técnica de animação feita quadro a quadro através de fotos, ou seja, a arte de se 

animar formas inanimadas a partir de séries de fotografias nas quais o objeto passa por mudanças em cada 

um dos quadros. A proposta conta com leitura da história com a turma, oficinas de animação em que será 

apresentado aos estudantes as técnicas de produção de animação, de elaboração de roteiros e storyboard, que 

é uma série de desenhos com legendas mostrando em sequência as principais ações do filme. Por fim, 

divididos em grupos eles irão planejar a caracterização dos personagens, definir a técnica a ser utilizada, 

definir o cenário, a produção em si, chegando até a edição incluindo a trilha sonora e a finalização do projeto 

com o dia da visita da autora na escola. Para tanto, no apoiamos em estudiosos que tratam da literatura 

infantil no espaço escolar mediada pelas tecnologias digitais e na educação e tecnologias digitais, sendo 

Maria Zilda da Cunha (2009), Marly Amarilha (2012), Lúcia Santaella (2004), Mônica Fantin (2006), entre 

outros. Desse modo, procuramos com este projeto dinamizar o contato dos estudantes com a literatura 

infantil buscando abrir espaço para abordar, no cenário atual, possíveis estratégias de incentivo à leitura, 

com e através das mídias digitais relevantes para os estudantes que vivem conectados no mundo digital. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; Tecnologia digital; Formação do leitor; Animação. 

  

C02-04 - EXISTE LIVRO DEPOIS DO LIVRO: DO PAPEL AOS FORMATOS DIGITAIS 

 

Daniela Corte Real 

 

Neste artigo apresento um recorte de minha Tese a partir de uma situação observada durante 

entrevista que realizei com a professora da biblioteca em uma escola de Caxias do Sul. Três adolescentes 
permaneceram no local durante a entrevista. Elas queriam participar e dar suas respostas. A entrevistada 

pergunta a elas: “- Vocês gostam de ler?” Elas respondem: “- Não!” Não me contive e perguntei por que, 

sua resposta foi simples: “- Porque é chato e porque temos isso aqui”. E mostraram seus celulares. Se não 

tivesse um roteiro eu teria mudado os rumos daquela conversa e provocado as meninas em relação ao debate 



 
 
sobre a literatura em outros formatos e meios. Perguntado se elas sabiam que era possível ler: livros digitais, 

on-line, ouvir outros, etc. Abordaria as multiplataformas, interfaces, multimodalidades das produções 

interativas, digitais, multi e hipermídias. Lajolo e Zilberman (2017) me ajudam a refletir a partir da falas das 

meninas, da exibição do celular e do que pensei perturbada pelas possibilidades que elas me provocaram a 

pensar como professora/pesquisadora que trabalha com literatura infanto-juvenil. Esse preciosismo, ranço 

mesmo que muitos de nós (ainda) temos em relação ao formato do livro, nos imobiliza em relação aos 

diferentes olhares e possibilidades que um leitor tem de se relacionar e interagir com a obra. Não se trata da 

soberania de um formato, na verdade temos como foco a relação dos leitores com o objeto livro a partir de 

suas escolhas, da sua subjetividade e de uma percepção estética que extrapola as dimensões de uma proposta 

de texto escrito em papel no Século XXI. O livro em formato digital não é o vilão da história, não vai ‘matar 

o livro em papel’, apenas se apresenta como outra possibilidade de leitura e como ferramenta que pode 

ajudar na formação de leitores literários. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil/Juvenil; multiplataformas; multiformatos; mídias digitais.  

  

 

C02-05 - OBRAS LITERÁRIAS DIGITAIS: É POSSÍVEL TRABALHAR NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS? 

 

Jaqueline Conte e Alice Atsuko Matsuda 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) se fazem presente no cotidiano da sociedade e 

não há como a Educação ficar de fora, além de que o seu uso se faz necessário ser refletido na escola para 

atender a realidade cultural de seus alunos. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz em uma de 

suas competências gerais que é necessário “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva” (BRASIL, 2017, p.07). No entanto, 

questionamos se é possível atender a essa demanda da BNCC, partindo da realidade de muitas escolas 

públicas brasileiras da rede básica que não possuem uma estrutura adequada quanto à sua rede de 

informatização para os professores desenvolverem quaisquer atividades que requer o uso da internet. Dessa 

forma, a presente Comunicação objetiva trazer para discussão algumas possibilidades de trabalho a ser 

desenvolvido, principalmente, com obras literárias digitais disponíveis em sites no computador, por ser mais 

acessível a escolas públicas que possuem laboratório de informática com uma estrutura básica. A pesquisa 

baseia-se em estudos de documentos oficiais e de autores como Pierre Lévy, Santaella, Kirchof, Ana Elisa 

Ribeiro, Corrêa, Portela entre outros.  

 

Palavras-chave: TICs; Educação; Obras literárias digitais.      

 

C02-06 - DO LIVRO À TELA: O APLICATIVO CRIANCEIRAS E A LINGUAGEM 

MULTIMODAL 

 

Haline Nogueira da Silva Domingues 

 



 
 

No cenário contemporâneo, inundado pela contribuição da tecnologia e aparatos digitais, propomos 

nessa comunicação, a apresentação de um aplicativo digital, intitulado Crianceiras que une literatura e a 

linguagem multimodal em uma simbiose de educação estética manifestada em suporte diverso daquele em 

que a poesia de Manoel de Barros originariamente circula. O aplicativo em questão foi idealizado e criado 

em 2016 por Márcio de Camillo e sua equipe da CRIATTO Produções, sendo um desdobramento do projeto 

Crianceiras iniciado em 2012 com o lançamento do CD Crianceiras Manoel de Barros que conta também 

com apresentação de teatro musical e práticas de educação literária com o projeto denominado “Poesia na 

Prática”. O app digital está disponível para download gratuito em tabletes e celulares smartphones com 

sistemas Androides e IOS e traz dez poemas de Barros musicados por Camillo e ilustrados pelas iluminuras 

de Martha Barros, em um processo de editoração gráfico-digital que transforma a poesia em um produto 

artístico e cultural arquitetado na esfera da linguagem multimodal que associa palavra, imagem, som e 

movimento. Os poemas musicalizados e transformados em videoclipes no aplicativo Crianceiras surgem 

como importante ferramenta de acesso à literatura e à leitura no ciberespaço, oferecendo conhecimento e 

posibilidades de apreciação da poesia de Manoel de Barros, poeta este que desenvolve sua arte de maneira a 

atender aos anseios de leitura de todos os públicos, desde o infantojuvenil até o público adulto. Com o 

aplicativo a relação texto – imagem e impresso – digital favorece uma interação dialógica entre os elementos 

que compõem a originalidade e qualidade estética deste material que explora em aspectos multimodais uma 

gama de recursos semióticos e literários em um só ambiente, que se faz ponte entre tecnologia, literatura e 

arte. O aporte teórico que embasa tal proposta está ancorado principalmente em Lévy (1999) e Cope; 

Kalantzis (2000). 

 

Palavras-chave: Crianceiras; multimodalidade; Manoel de Barros.     

 

C02-07 - LEITURA DE IMAGENS E DIFERENTES SUPORTES: A CRIANÇA E OS MODOS DE 

LER 

 

Deisily de Quadros e Flávia Brito Dias 

 

A literatura é importante para a formação de qualquer criança. Colomer (2007) destaca que grande 

parte do fortalecimento da formação literária se dá por meio do contato dos jovens leitores com a leitura 

literária destinada à infância e à adolescência. É por meio das experiências com as leituras literárias que se 

suscita o imaginário, a curiosidade, a brincadeira, as ideias, as representações de mundo. A leitura da 

literatura permite vivenciar emoções importantes, como a tristeza, raiva, medo, alegria, tranquilidade, bem 

como conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. A leitura de palavras e imagens literárias é capaz de 

provocar todas estas emoções, ora corroborando e ora confrontando a sociedade de hoje, na qual, a maior 

parte das informações é apreendida pelo sentido da visão. Neste mundo atual, repleto de mensagens 

imagéticas, a leitura literária também envolve ler imagens. E mais: ler imagens no livro impresso e também 

em outros suportes e mídias, como sites da internet. E ao trazer a centralidade e a inesgotável discussão 

sobre esse universo da formação de leitores na atualidade, o presente trabalho versará sobre o tema leitura 

imagética, habilidades leitoras e a formação do leitor frente aos diferentes suportes. Com o intuito de 

verificar quais habilidades leitoras e como os modos de ler se relacionam com a leitura de imagens, tendo 
como pano de fundo a poesia visual de Sérgio Capparelli no livro físico e no site do autor, no contexto 

literário e diferentes mídias, é que este artigo é elaborado.  O objetivo é discutir, sob os olhares e aportes 

teóricos de autores como Iser (1996), Colomer (2007), Souza (2004), Barthes (1968), Rojo e Barbosa 



 
 
(2015), como o leitor, por meio de estratégias e habilidades de leitura, transita pelas diferentes mídias, 

estabelecendo relações entre a leitura da palavra e a leitura imagética. 

 

Palavras-chave: Literatura; Leitura de imagem; Linguagem visual.      

 

C02-08 - NOVAS FORMAS DE LITERATURA BRASILEIRA: LITERATURA E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

Giselle Nunes Salgado de Melo 

 

As manifestações literárias são geradas no mundo das ideias dos indivíduos, seja pela contação de 

histórias, como pela leitura desta. A literatura tem como uma de suas atribuições a estruturação da 

personalidade do sujeito, pois o autoriza à vivência de vários papéis. Estas, reconfiguram as conexões 

neuronais ativando no cérebro pontos diferenciados, dependendo de qual seja o objetivo da leitura e o 

método utilizado para ler. A Literatura encontra a sua total plenitude por meio da leitura competente. A 

leitura representa uma importante habilidade para qualquer indivíduo na sociedade atual e novas formas de 

leitura manifestam-se neste século. A leitura humana envolve praticamente quase todos os aspectos da 

psicologia humana: capacidade sensorial, percepção, aprendizagem, motivação, pensamento, memória e 

outros. Mas, muitas vezes, as questões propostas nem chegam a ultrapassar o nível literal de entendimento. 

Os meios eletrônicos já fazem parte do cotidiano das pessoas. Crianças, adolescentes e jovens trocam 

brincadeiras de rua, atividades de lazer e até passeios, tradicionalmente próprios da infância, por horas em 

frente à tela do computador, smartphone, tablet, que abre janelas para o mundo virtual. Se por um lado o 

mundo informacional evoluiu nossa capacidade de multitarefa e atenção a distintas atividades 

simultaneamente, essa atenção se tornou mais superficial. Quem passa tempo demais submetido a isso, tem 

maiores dificuldades de absorver textos e ideias mais complexas. A busca deve ser pelo equilíbrio. O estudo 

de caso da adolescente A., por meio do atendimento psicopedagógico, nos evidencia a relevância do 

ciberespaço como uma das ferramentas na prática literária. 

 

Palavras-chave: Ciberespaço; formação de leitores; neurociências.      

 

C02-09 - ENTRE LUZ E SOMBRA: TRADUÇÕES BRASILEIRAS DE QUESTÕES ÉTICAS, 

LINGUISTICAMENTE MARCADAS, NA NARRATIVA TRANSMÍDIA DE STAR WARS PARA 

CRIANÇAS  

 

Domingos Soares e Cybelle Saffa  

 

Com a recente mudança no detentor da propriedade intelectual, Star Wars ganhou várias traduções 

para o português brasileiro, direcionadas a adultos e crianças. O embate entre o bem e o mal, 

simbolicamente representados pelos lados de luz (light) e de sombra (dark) da entidade mística conhecida 

como a Força, é questão central na mitologia da história. O objetivo deste trabalho é explorar as traduções 

dos termos dark e light em publicações de quadrinhos, romances, série de TV e jogos, para crianças, da 
narrativa transmídia Star Wars. Ressaltamos a relevância do estudo da representação desse dualismo ético 

através de escolhas tradutórias considerando que parte do público-alvo dessa narrativa transmídia, o público 

infantil, está em fase de desenvolvimento de suas concepções sobre ética e moral. Do ponto de vista dos 

desafios tradutórios, somam-se às implicações éticas o fato de que, em se tratando de uma narrativa 



 
 
transmídia, traduzir Star Wars envolve aspectos como continuidade narrativa, restrições linguísticas e 

técnicas; a influência exercida por cada um desses aspectos é relativa à natureza narrativa e (multi)modal de 

cada tipo de gênero narrativo. Em última instância, nossa investigação envolve tentar entender como todos 

esses aspectos interagem para influenciar as decisões de tradução e, como resultado, as representações de 

light e dark nos materiais explorados. A combinação das várias camadas de fatores que informam as 

traduções contribui para que se adotem múltiplas soluções de tradução, que fornecem uma ampla gama de 

representações do dualismo, a partir das quais o público infantil pode construir suas próprias concepções do 

bem e do mal.  

 

Palavras-chave: Transmídia; Tradução de Literatura Infantil; Dualismo Ético.    

  

 

C02-10 - O UNIVERSO FICCIONAL DE THE WALKING DEAD E A NARRATIVA 

TRANSMÍDIA  

 

Renata Andreolla  

 

Com a chegada das novas tecnologias, modificou-se a forma de produção, consumo e leitura. As 

informações que até então eram disponibilizadas somente por uma mídia, nos últimos anos passaram a ter 

seu conteúdo disseminado entre diversos produtos midiáticos. A isso, denomina-se a cultura da 

convergência defendida por Henry Jenkins (2009) e chamada de narrativa transmídia. Assim, este artigo tem 

como objetivo analisar a transmidialidade do universo de The Walking Dead, que, a partir das Histórias em 

Quadrinhos teve sua extensão em outros formatos midiáticos como: a série de TV e a web série. Os 

referenciais teóricos dessa pesquisa baseiam-se na análise da cultura de convergência e nas narrativas 

transmídia de Jenkins (2009); no leitor ubíquo de Santaella (2013) e no que concebe ao fantástico do 

universo de The Walking Dead, os trabalhos de Hattnher (2013), e Bona (2013). A partir dos objetos 

estudados, os efeitos alcançados apresentam que a franquia explorada se constitui em uma narrativa 

transmídia, no qual cada produto midiático analisado contribui para a formação da narrativa em sua 

totalidade, além da presença da ubiquidade, em que um leitor possui a capacidade de ler e transitar pelas 

diferentes formas e mídias que o universo se apresenta, produzindo também o seu próprio conhecimento. 

 

Palavras-chave: Narrativa transmídia; Cultura de convergência; Ubiquidade.    

  

 

C02-11 - PERSONAGEM ENTEDIADO, FÃS EMPOLGADOS: A CULTURA PARTICIPATIVA 

EM ONE-PUNCH MAN  

 

Aline Lupak Miyazaki, Geison Anghinoni Barbosa e Edgar Roberto Kirchof 

 

A cultura participativa (JENKINS, 2014) promovida pelos meios de comunicação da atualidade 

busca cada vez mais a interação dos sujeitos. No caso de mensagens produzidas em suporte impresso, o 
leitor passa a ser percebido como um sujeito capaz de não apenas ler as mais diferentes mensagens 

midiáticas, mas também de explorar novas possiblidades interativas. Diante desse contexto, selecionamos a 

obra do gênero webcomic chamada One Punchman (______, Wanpanman) como objeto de análise deste 

artigo. Desde que foi publicada, em 2009, pelo autor japonês conhecido pelo pseudônimo de ONE, One 



 
 
Punchman vem arrecadando fãs pelo mundo, os quais expandem as possiblidades narrativas originais dessa 

obra. O número tão elevado de fãs, decorrência da cultura participativa e da convergência das mídias 

(JENKINS, 2009), faz com que surjam, a partir das diferentes interações, diferentes narrativas, as quais 

expandem a história original através de diferentes formatos: para além do formato impresso (mangá), há 

agora também uma versão para televisão (anime), além de aplicativos não oficiais para smartphones. O 

referencial teórico a ser utilizado consiste dos estudos de Henry Jenkins no contexto da Cultura da 

Convergência (2008) e da Conexão (2014), bem como dos estudos sobre a Cultura de Fãs, conforme 

realizados por estudiosos como Ana Cláudia Munari Domingos (2015) e outros. A partir desses conceitos, 

pretendemos analisar como as comunidades de fãs se utilizam da internet para estabelecer novas relações 

interativas que acabam expandindo os nós narrativos desse artefato cultural através de diferentes plataformas 

de mídia.  

 

Palavras-chave: Cultura participativa; convergência; cultura de fãs.      

 

C02-12 - ESTRATÉGIAS DE GAMIFICAÇÃO EM BIBLIOTECAS DIGITAIS: O CASO DO 

ELEFANTE LETRADO 

 

Edgar Roberto Kirchof e Darlize Teixeira de Mello 

 

O objetivo deste artigo é analisar como estratégias de gamificação são utilizadas em plataformas 

digitais de leitura, também denominadas de bibliotecas digitais ou bibliotecas virtuais, tomando a plataforma 

brasileira Elefante Letrado como estudo de caso. O referencial teórico empregado para as análises baseia-se 

em pesquisas sobre gamificação (Dichev & Dicheva, 2017; Buckingham, 2010, entre outros), bibliotecas 

digitais (Choudhury; Seaman, 2013; Procópio, 2005, entre outros) e letramento literário (Paulino, 2004; 

Cosson, 2006, entre outros). A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica e análise do material 

empírico coletado a partir da interação dos pesquisadores com a própria plataforma. O Elefante Letrado foi 

criado em 2014 para estudantes do ensino fundamental I (do 1º ao s 5º ano). Atualmente, está presente em 

10 estados brasileiros e cinco dos Estados Unidos, ofertando mais de 500 livros em português e 450 em 

inglês. Ao acessar a plataforma, o aluno/leitor pode optar por escutar o livro, ler ou realizar uma das 

atividades pedagógicas. De forma abreviada, a gamificação da educação consiste em incorporar elementos 

de design de jogos em ambientes educacionais como estratégia para aumentar a motivação e o envolvimento 

dos jovens alunos/leitores. Algumas das principais estratégias de gamificação utilizadas, nessa plataforma, 

estão vinculadas às atividades pedagógicas propostas com base na leitura de um livro, tais como jogo de 

perguntas, jogo da memória, questões de múltipla escolha, entre outras. Além disso, somente ao completar 

75% da leitura dos livros e atividades disponíveis, a criança leitora poderá ter acesso aos títulos do nível 

seguinte. Após a análise desses recursos, propomos uma discussão sobre a relação entre estratégias de 

gamificação e estratégias de letramento literário. 

 

Palavras-chave: Gamificação; Bibliotecas digitais; Leitura literária em ambiente digital.  

    

 

3 – TEATRO, LITERATURA E INFÂNCIAS 
 



 
 
C03-01 - "A CONFIGURAÇÃO DO SIMULACRO COMO PROCEDIMENTO ESTÉTICO-

TEATRAL EM ""ANGÉLICA"" DE LYGIA BOJUNGA" 

 

Maria das Dores Pereira Santos 

 

Este trabalho tem como objetivo propor uma leitura analítica dos procedimentos artístico-literários 

que aproximam a narrativa literária infanto-juvenil Angélica, de Lygia Bojunga, de procedimentos da 

linguagem teatral, especificamente daqueles referentes à composição e efeitos de simulacro. A escolha do 

corpus justifica-se, além de tratar-se de um texto literário que, em 2013, já atingia sua 24ª edição e ser um 

dos livros dessa autora portador do selo de “Altamente recomendado para a Infância”, devido representar 

uma proposição de paradigmas de linguagem artística de vital importância para a formação de leitores 

infantis e juvenis, também por compor parte de minha tese de doutorado, em fase de elaboração, cuja 

temática versa sobre as relações interartísticas e intermidiáticas entre a literatura e demais sistemas 

artísticos. A hipótese que norteia esta proposta é a de que os processos narrativos de elaboração da referida 

obra articulam modos de configuração da relação ser/parecer, em favor da emergência de uma composição 

de um efeito de teatralidade pautado na “manipulação de objetos” tais como a indumentária e os elementos 

composicionais do cenário. Para amparar as reflexões teóricas sobre a temática, partimos das contribuições 

de Guinsburg (2001) que incidem sobre os elementos compositivos da cena teatral, de Miller (2013), em 

suas reflexões sobre a cultura material, e  de Benjamin (1994 ), em seus aportes sobre “o brinquedo e a 

educação” como lugar propício à emergência do simulacro, dentre outros estudiosos que pensaram os modos 

de elaboração e expressão das linguagens artísticas literatura e teatro.  

 

Palavras-chave: Literatura Infanto-juvenil; Teatro; Lygia Bojunga .     

 

C03-02 - A LITERATURA COMO PRÉ-TEXTO NO PROCESSO DE DRAMA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Melaine Pilatto Gonçalves 

 

Como Mestranda em Teatro pesquiso a Metodologia do Drama na Educação Infantil, mas 

precisamente com crianças de quatro à cinco anos de idade, a pesquisa de campo ocorrerá no NDI/UFSC 

(Núcleo de Desenvolvimento Infantil, pertencente a Universidade Federal de Santa Catarina) do mês de 

agosto a outubro do ano de 2019. Para o Processo Drama utilizo como principal referência a autora Beatriz 

Cabral e meu encontro com o pensar a Literaura e as crianças é com María Teresa Andruetto.Dentro do 

Processo Drama estão contidas várias especificidades, uma delas é o pré-texto que como objetivo geral serve 

para potencializar a construção da narrativa teatral. Neste sentido investigo a Literatura como condutora de 

um Processo Drama, que nesta ocasião será a Literatura Infantil chamada O Jarro da Memória de Claudio 

Galperin. As memórias que nos constroem serão condutoras da narrativa do Drama para pensar o tempo e a 

linha da vida, da infância a velhice. Aqui a Literatura não é apenas um disparador do Processo Drama, mas 

sim uma possível potencialidade para o aflorar da sensibilidade, que oferece um lugar de encontro com o 

outro e consigo mesmo, como uma viagem aberta. Fica assim um convite ao encontro com a poesia e com as 
metáforas que se entrelaçam entre realidade e ficção, que se encontram entre vida e arte. Assim será 

conduzindo junto com as crianças uma narrativa coletiva onde elas podem ser autoras e condutoras de seu 

próprio processo, de sua própria poesia e narrativa. 

 



 
 
Palavras-chave: Drama; Educação Infantil; Literatura.      

 

C03-03 - EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS EM GOIÁS E MATO GROSSO E O CONTO DONA 

BARATINHA 

 

Isa Mara Colombo Scarlati Domingues, Kenia Adriana de Aquino Modesto-Silva e Ádria Maria Ribeiro 

Rodrigues 

 

Este texto tem como objetivo apresentar duas experiências de leitura literária do clássico Dona 

Baratinha, na versão recontada por Ana Maria Machado (2004). Para tanto tenta responder a questão 

problema: Como mediar o momento depois da leitura, a partir do uso das estratégias propostas pela 

espanhola Isabel Solé (1998)?. A primeira vivência descrita realizou-se na biblioteca de uma escola pública 

municipal de Jataí/GO, com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e apresenta-se como resultado 

do trabalho semanal realizado pelos bolsistas do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do 

curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás (UFG). A segunda ocorreu em outra escola pública 

municipal, porém na cidade de Rondonópolis/MT, nesta, o público alvo foram crianças da educação infantil 

de cinco anos e é parte de um estudo de caso de Mestrado desenvolvido em forma de pesquisa-ação por uma 

das autoras. A primeira experiência em Goiás possibilitou às crianças refletirem criticamente sobre o 

desfecho da história, apresentada em forma de teatro, e ainda a exploração da escrita por meio da construção 

de uma lista de presença para uma festa de casamento e da elaboração de um convite. Enquanto a segunda 

vivência em Mato Grosso permitiu que as crianças compreendessem o esquema básico da narrativa 

composto por situação inicial, desenvolvimento e desenlace, bem como os conflitos vividos pelos 

personagens. Além disso, realizaram a encenação teatral para suas famílias e outras turmas da mesma idade. 

Em ambas as práticas foi possível observar a compreensão do enredo e a utilização de estratégias de leitura 

para propiciar a compreensão leitora. Os acadêmicos de Pedagogia e, à época, a mestranda puderam também 

articular os conhecimentos adquiridos na universidade, oportunizando o letramento literário de crianças 

matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, respectivamente.  

 

Palavras-chave: Formação docente; Literatura Infantil; Estratégias de leitura.     

 

C03-04 - NARRATIVAS PARA OUVIDOS FINOS: TEATRO E LITERATURA NA PRIMEIRA 

INFÂNCIA 

 

Caroline Carvalho e Giovani Cândido 

 

Entre o corpo e o som, entre a palavra e a literatura, entre as cantigas e a sonorização. Esta pesquisa 

pretende discutir as potencialidades do teatro e da literatura na primeira infância, quais os ecos presentes na 

formação do leitor, e como se dá a construção do leitor literário a partir de suas relações com a palavra desde 

bebê. Trata-se de experimentações a partir do trabalho intitulado “Plict, Plict, Ploct: sensibilização poética 

para pais e bebês”, apresentado em espaços de Centro de Educação Infantil em uma perspectiva de convidar 

os familiares a se relacionarem com o corpo e a palavra junto de seus bebês. Objetiva-se proporcionar a 
relação com a palavra, a partir de estímulos corporais, com o livro, cantigas e poesia. Para discutir a 

importância da relação entre a educação e o sensível buscamos suporte em Larossa (2014), e para a 

discussão entre a leitura e a primeira infância trouxemos Zilberman (2003) e Parreiras (2012). A partir das 

vivências ocorridas com a presença de pais e seus bebês, e com a observação de suas professoras 



 
 
percebemos que os bebês se mostram confortáveis e envolvidos com a proposta, o mesmo ocorre com seus 

familiares que verbalizam ao final da ação a descoberta no uso da palavra, demonstrando surpresa ao 

perceber as potencialidades neste contato entre o bebê e o livro, a poesia e a cantiga. Assim como 

percebemos nas palavras dos familiares a descoberta de possibilidades de relação e aproximação, o mesmo 

se dá com as professoras que acompanharam a ação, que narram a possibilidade de tal experiência poder 

estar inserida em demais momentos da rotina, oportunizando que por tal continuidade efetive-se a formação 

do leitor, objetivo primeiro desta pesquisa. O bebê é um leitor, movimentando-se, apreendendo a palavra, 

descobrindo, sobretudo o mundo que o cerca.  

 

Palavras-chave: Teatro; primeira infância; Literatura infantil; Formação Sensível.   

   

 

C03-05 - O LUGAR DE CONTAR HISTÓRIAS NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: UM 

RECORTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM FLORIANÓPOLIS 

 

Simoni Conceição Rodrigues Claudino 

 

O recorte da dissertação aqui apresentada tem como objetivo destacar momentos de contação de 

histórias na escrita de 67 Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) de instituições públicas municipais de 

Florianópolis, datados de 2015 ou 2016. A pesquisa destaca ações coletivas planejadas com relação à 

mediação da literatura infantil no cotidiano educacional, e utilizou como referencial teórico os estudos da 

Teoria Histórico-cultural, bem como os estudos da teoria de recepção literária, especialmente referente à 

leitura literária e à primeira infância. A pesquisa valeu-se de consulta inicial a três bancos de dados: BDTD, 

Portal de periódicos da CAPES e artigos da Scielo, para o estado do conhecimento; da documentação 

municipal acerca das diretrizes pedagógicas, das orientações curriculares e do currículo municipal dos anos 

de 2010, 2012 e 2015, endereçados ao planejamento do trabalho; bem como das legislações nacionais que 

normatizam e regulamentam os encaminhamentos à organização e funcionamento dessas instituições. A 

análise do material demonstrou que há na escrita dos PPPs a preocupação com a organização e planejamento 

dos espaços relacionados à leitura nas instituições educativas de Educação Infantil, assim como há a 

efetivação dos projetos de trabalhos referentes à literatura em variadas formas. Os projetos coletivos em sua 

maioria evidenciam no planejamento práticas que promovam os seguintes aspectos: ampliação das 

experiências infantis relativas às múltiplas linguagens; acesso à materialidade do objeto livro, à expressão, à 

comunicação, à interação e ao desenvolvimento da imaginação, por intermédio de leituras, contações e 

dramatizações de histórias; empréstimo do livro; trabalho com a linguagem escrita, compreendida como 

uma dentre as muitas produções/criações humanas que precisam estar presentes no processo de mediação e 

leitura da literatura infantil na Educação Infantil. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Literatura Infantil; Projeto Político Pedagógico.   

   

 

C03-06 - O TEATRO COMO EXPERIÊNCIA: A ESCOLA E A LEITURA EM CENA  

 

Luís Fernando Portela e Josué Rodrigues Frizon 

 



 
 

4 – NOVAS VELHAS HISTÓRIAS: A TRADUÇÃO DOS CLÁSSICOS DA 

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 
 

C04-01 - “CHAPEUZINHO VERMELHO”: UM POEMA DE GABRIELA MISTRAL, ADAPTADO 

E TRADUZIDO 

 

Mary Anne Warken 

 

Nesta comunicação tomo como objeto de estudo o poema “Caperucita Roja” de Gabriela Mistral e 

me amparo nos trabalhos de Ricardo Basbaum e Roland Barthes para pensar as relações entre texto e 

imagem. O poema “Caperucita Roja” de 1919, pode ser considerado uma leitura poética do conto “Le Petit 

Chaperon rouge”, que foi escrito no século XVII por Charles Perrault e difundido e adaptado na Alemanha 

pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm no século XIX. No Chile, na escrita de Gabriela Mistral, o conto 

transformou-se em um texto que a autora considerava um poema escolar, foi inserto na edição de Vida, 

publicação argentina de 1930, organizado pelo educador José Henriques Figueira.  Escrito em espanhol, foi 

traduzido para o hindi em 2019 em comemoração aos 70 anos de relações diplomáticas entre o Chile e Índia.  

Diversos textos de Mistral já foram traduzidos do espanhol para os mais variados idiomas, tais como: 

bengali, chinês mandarim, italiano, francês, russo e quéchua. No Brasil, a poetisa e tradutora Henriqueta 

Lisboa, amiga de Mistral, traduziu vários poemas mistralianos ao português. Cabe destacar que o poema 

“Caperucita Roja”, desde seus primeiros momentos de divulgação, pode ser visto relacionado à imagética, 

tendo inclusive sido tema para arte pictórica do pintor Carlos Mérida, em 1923, quando decorou as paredes 

de uma biblioteca infantil na cidade do México. Décadas depois, em 2012, esse mesmo poema, no Chile, foi 

ilustrado por Paloma de Valdivia e publicado pela editora Amanuta, também tendo sido adaptado para uma 

versão digital na qual o leitor pode interagir com as imagens e com o texto. Esse conjunto de informações e 

referências são mote para pensar o texto escrito relacionado a diversas artes, em diferentes formatos e 

formas de leitura.  

 

Palavras-chave: Mistral; Tradução; Adaptação.     

 

C04-02 - O HUMOR EM “MAX UND MORITZ” DE WILHELM BUSCH – NO TEXTO DE BASE E 

EM SUAS TRADUÇÕES PARA O PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Greice Bauer 

 

O clássico alemão Max und Moritz eine Bubengeschichte in sieben Streichen (1865) do escritor, 

poeta e ilustrador Wilhelm Busch (1832-1908) é composto por iconotextos e textos linguísticos em simbiose 

e, por conseguinte, compõe um politexto coeso. A obra que completará 155 anos de sua publicação em 

2020, foi traduzida para mais de 200 línguas. No Brasil as traduções foram realizadas por Olavo Bilac e 

Claudia Cavalcanti. Wilhelm Busch é considerado um dos principais precursores das Histórias em 

Quadrinhos na Alemanha, tendo desenvolvido sua arte em um período de francas rupturas e mudanças 
sociais na Alemanha e na Europa. O autor imprime em suas obras pistas, fragmentos e rastros de flutuações 

sociológicas, científicas e artísticas do século XIX. Nesta comunicação coloca-se em evidência traços da 

comicidade ácida, do Schadenfreude e do humor refinado, estampados na obra Max und Moritz. A 

investigação se fundamenta nos postulados teóricos e metodológicos de Bergson (2001) e Propp (1992) com 



 
 
vistas à análise de iconotextos e textos linguísticos em diálogo, sobretudo no umbral onde se concatenam 

essas duas modalidades semióticas. Também será aplicado o conceito de paratradução, de José Yuste Frías 

(2010, 2014), que prolonga os trabalhos de Gérard Genette (1982, 1987, 2009) e complementa as noções de 

dialogia de Bakhtin e de intertextualidade de Julia Kristeva (1974, 1976) e Roland Barthes (1973/2010). Por 

meio da paratradução, evidencia-se aspectos que envolvem a lógica da obra de Wilhelm Busch, trabalho que 

alude ao humor: componente de base à instauração da arte sequencial moderna que logo sucederia sua arte. 

As discussões referentes à paratradução remetem a informações de cunho peritextuais e epitextuais, 

relacionadas aos espaços que envolvem o ego, nunc e hic de Wilhelm Busch e de sua produção, além das 

configurações que permeiam os trabalhos de seus tradutores brasileiros. 

 

Palavras-chave: Wilhelm Busch; Max und Moritz; Tradução; Paratradução.    

  

 

C04-03 - TRADUÇÃO COMENTADA DO CONTO “LA HIJA DE VILLORIA”, DE JULIA DE 

ASENSI (SEC. XIX): ASPECTOS ESTÉTICOS 

 

Andrea Cesco e Suely Granja Simões 

 

A ideia central do trabalho é compartilhar e comentar a experiência de traduzir, do espanhol ao 

português, o conto “La hija de Villoria”, da escritora espanhola Julia de Asensi (1859-1921), levando em 

conta os aspectos estéticos que o texto carrega. A obra, que abarca uma coleção de 12 contos, inclusive o 

que aqui foi traduzido, é Biblioteca Rosa, publicada em 1901 pela editora Bastinos, em Madrid. O conto 

trabalhado trata da solidariedade dos habitantes de uma pequena cidade rural quando estes, durante uma 

festa comemorativa à protetora do vilarejo, encontram uma recém-nascida abandonada na rua. Todos 

ajudam a criá-la, cada qual com o que pode, e assim Gracia torna-se uma moça feliz, bondosa e grata pelo 

amor que recebeu de todos da cidadezinha, cujo o nome é Villoria. Este trabalho tem ainda a intenção de 

apresentar e divulgar no meio acadêmico a obra literária infanto-juvenil da autora que, com sutileza, utilizou 

a pena para transmitir princípios e conselhos educativos aos jovens que viviam na Espanha no fim do século 

XIX; apesar da distancia de espaço e tempo, alguns desses ensinamentos ainda são bem vindos neste 

principio de milênio. Julia de Asensi é uma escritora quase desconhecida no Brasil, embora esteja entre as 

grandes escritoras espanholas do século XIX. Este trabalho é possível em função da prática de tradução 

adquirida no projeto de extensão Oficina de Tradução - Espanhol, que oferece essa convivência e tem como 

principal objetivo traduzir e publicar várias obras literárias de Julia de Asensi, ainda inéditas no Brasil. 

 

Palavras-chave: Literatura; Tradução Comentada; Julia de Asensi.     

 

C04-04 - TRADUÇÃO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL: UMA FERRAMENTA DE 

VALORIZAÇÃO 

 

Alice Souza Lopes 

 
Este trabalho visa proporcionar reflexões acerca da literatura infantojuvenil e da sua prática de 

tradução, relacionando-as de modo a conquistar uma dupla-valorização dessas áreas. Para conceituar e 

refletir sobre esse gênero literário, assim como para defender sua complexidade e buscar um maior 

reconhecimento popular e acadêmico, são estudados importantes teóricos brasileiros – como Nelly Novaes 



 
 
Coelho, Regina Zilberman, Marisa Lajolo e Leornardo Arroyo –, assim como outros estudiosos igualmente 

valorosos, como o inglês Peter Hunt, que tem desenvolvido significativos estudos acerca dessa literatura. 

Além destes, trabalha-se também com as perspectivas da valorização literária segundo Jonathan Culler, 

relacionando-as à literatura infantojuvenil e mostrando que esta também deve ser justificada a nível da 

literatura geral. A fim de ressaltar a tradução como uma ferramenta de valorização da literatura 

infantojuvenil, foram apresentados os conceitos que alguns teóricos têm a respeito da tradução literária – 

entre eles André Lefevere, Lawrence Venuti, Walter Benjamin e Roman Jakobson. A partir disso, discute-se 

sobre o consumo atual desse gênero literário, focando a relação entre as línguas portuguesa e espanhola, 

segundo pesquisas da Fundação Biblioteca Nacional (FNB). A reflexão da relação entre literatura nacional e 

literatura traduzida baseia-se na teoria dos polissistemas de Even-Zohar, seguindo seu conceito de literatura 

central/periférica. Depois, são apresentadas algumas das dificuldades, tanto culturais como linguísticas, 

encontradas pelo tradutor de literatura infantojuvenil, com ênfase nas línguas português-espanhol, ilustradas 

por trechos do livro Luna Clara & Apolo Onze, de Adriana Falcão. Desenvolvidas tais reflexões, aponta-se 

para a necessidade de um olhar mais atento à essa relação literatura infantojuvenil-tradução, tanto em 

ambiente acadêmico como popular, visto que, apesar de conquistar cada vez mais seu espaço na nossa 

sociedade, essa literatura ainda é ignorada em ambiente acadêmico, em especial na graduação dos estudantes 

em Letras, em particular, os que estudam Tradução. 

 

Palavras-chave: Literatura infantojuvenil; tradução literária; valorização.    

  

 

C04-05 - TRADUZINDO MADAME DE BEAUMONT OU A BELA E A FERA PARA CRIANÇAS 

DO SÉCULO XXI 

 

Fernanda Coutinho 

 

Na configuração do imaginário infantil, um dos primeiros encontros com a ficção acontece por meio 

de A Bela e a Fera, conto de fadas da francesa Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780), publicado 

em Le Magasin des enfants,1757. A história acentua o traço de união do século XVIII francês com o 

classicismo   latino, ao reescrever Eros e Psiquê, narrativa de Apuleio, que mesmo por via transversa, ajuda 

a plasmar a metamorfose como um pilar da literatura infantil. A incursão de Madame de Beaumont nos 

domínios mitológicos e a consequente atualização do relato autoriza-nos a pensar em um tipo particular de 

ato tradutório. No caso, uma leitura em perspectiva do mundo romano, perspectiva que a leva também a uma 

desleitura do período, na medida em que desloca a narrativa para um público preferencial, o infantil. 

Passados mais de dois séculos, a narração continua sua trajetória de texto iniciático face ao universo da 

fabulação. Com tradução para inúmeros idiomas, no Português brasileiro dispomos de pelo menos duas, que 

já se firmaram no universo de leitura das crianças: Bela e a Fera, de Marie-Hélène Catherine Torres, Poetisa, 

2014, e A Bela e a Fera, de Rodrigo Lacerda, Zahar, 2016. Este trabalho traz como objetivo verificar como 

ambas as traduções encontram soluções aproximativas e desacordes, relativamente à Madame de Beaumont. 

Ainda: quanto à perspectiva de uma leitura cultural do texto francês, o que pode ser depreendido a partir da 

atividade tradutória? Ou como são trazidas para hoje as dimensões do casamento e a do feminino? Com base 
nestas indagações, é possível rediscutir o papel da Literatura Infantil como espaço de aprendizado para o seu 

leitor, espaço em que a ficção invade o terreno do real e o torna mais humanizado. A fundamentação teórica 

será colhida principalmente em (NIÈRES-CHEVREL, 2009), (PRINCE, 2015) e (TORRES, DEBUS, 2016). 

 



 
 
Palavras-chave: Tradução; imaginário; literatura infantil.      

 

C04-06 - UM DIÁRIO DE VIAGEM: AS POLÍTICAS DE TRADUÇÃO DA LITERATURA 

INFANTIL EM LÍNGUAS DE SINAIS EM ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI 

 

Jefferson Bruno Moreira Santana 

 

Esta comunicação busca relatar e apresentar um diário de viagem ou de campo realizado no mês de 

novembro de 2017 e de abril a junho de 2018 nos países Sul-americano, por exemplo, Argentina, Paraguai e 

Uruguai, acerca da literatura traduzida para Línguas de Sinais (LS) dos respectivos países, a partir de um 

ponto de vista histórico, político e ideológico. Primeiramente foi realizado um mapeamento das obras 

traduzidas para as LS, em seguida buscou verificar quais são os discursos que ecoam na feitura das 

produções e de traduções literárias para LS e por último quais são as visões das instituições sobre a tradução 

de uma Língua Oral para uma Língua Sinalizada, sendo assim, ocorreu as viagens aos países para conhecer 

de perto algumas particularidades. Tomando como referencial teórico os Estudos Descritivos da Tradução, a 

partir dos pensamentos de Immanuel Wallerstein, Gideon Toury, Zohar Shavit, Oittinen, Muñoz, e 

Christopher Stone em articulação com os teóricos associados aos Estudos Anticoloniais, por exemplo, 

Spivak (1992), Quijano (1997) e Glissant (2005), entre outros, com a intenção de descrever os discursos e 

ações construtivas do sistema literário traduzido para as línguas de sinais em alguns países da América do 

Sul. Em geral, é possível concluir que os principais trabalhos traduzidos para Língua de Sinais dos países 

analisados são, em sua maioria, da Literatura Infantil e Juvenil. Essa ocorrência está de acordo com as 

afirmações sobre a relevância da formação do leitor, o uso de textos clássicos e o conceito de leitura na 

infância, é uma evidência observada nos elementos analisados. Isso foi percebido por meio das entrevistas 

com idealizadores das traduções e as conversas com xs tradutorxs.  Por fim, destacar a tentativa de 

questionar o conhecimento e a percepção política do lugar de inserção da Literatura Infantil traduzida para 

as LS.  

 

Palavras-chave: Políticas de Tradução; Línguas de Sinais; Literatura Infantil.    

 

C04-07 - E O REI COBRIU OS PÉS: O QUE AS BÍBLIAS ILUSTRADAS DIZEM A RESPEITO DO 

REI SAUL 

 

MICHELLE DUARTE DA SILVA SCHLEMPER 

 

O presente artigo visa abordar incongruências encontradas nas traduções escritas e de imagens nas 

narrativas infantis da Bíblia, no texto de 1 Samuel 24, ou seja, na história do encontro do rei Saul e Davi, 

numa caverna no deserto de En-Gedi. A partir da coleta de textos e imagens, traduzidos e reescritos para o 

público infantil, da narrativa em questão, procura-se verificar o porquê destas traduções infantis 

transmitirem por meio do texto escrito ou gráfico, uma mensagem diferente do que traz o texto fonte. Tal 

assunto chamou-nos a atenção por conhecer, assim como Munday (2008) o extremo zelo dos cristãos com 

relação à fidelidade das traduções dos textos considerados por eles como sagrados. 
 

Palavras-chave: Tradução Literária; Histórias Bíblicas, Saul e Davi.     

 



 
 
C04-08 - O CONTO DE FADAS A GATA BRANCA, DE MARIE-CATHERINE D’AULNOY 

 

Aída Carla da Cunha 

 

Nesta comunicação, discuto as condições de surgimento e desenvolvimento da moda dos contos de 

fadas franceses de autoria feminina que ocorreu na França aproximadamente entre 1697 e 1757, e, mais 

especificamente, o caso de Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Baronesa d'Aulnoy (1651-1705), 

prolífica escritora do século XVII, contemporânea de Charles Perrault, que teria inaugurado esse movimento 

literário, quando publicou em três tomos a obra intitulada Contes de fées em 1697 (DEFRANCE, 1998; 

RAYNARD, 2002, ZIPES, 2009). Apesar de ter escrito pelo menos vinte e cinco contos de fadas, foi 

publicada no Brasil muito esporadicamente, em conjunto com a “tríade contista” de Perrault, Grimm e Hans 

C. Andersen, como na publicação pela editora Cultrix de mais uma coletânea de contos de Perrault, desta 

vez contendo o conto “Graciosa e Percinet”, em 1965 (MENDES, 1999, p. 141), reeditado pelo Círculo do 

Livro em 1989/1990; e juntamente com Mme Leprince de Beaumont na edição de “A Bela e a Fera e outros 

contos de fadas”, publicada em 2007 pelo selo “Princípio” da editora Landy, na qual tem publicados dois 

contos direcionado às crianças: “A gata branca” e “A Bela dos cabelos de ouro”. Mme d’Aulnoy faz parte, 

portanto, dos clássicos, mesmo se não recebeu, até agora, a atenção merecida. Em 2019, foi publicada a 

Antologia de contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII, na qual está disponível, de 

maneira inédita, o conto de sua autoria, intitulado “Fortunê”, pelo grupo do Núcleo de Pesquisa em História 

da Tradução da UFSC, do qual faço parte. Agora, através de minha tradução integral da versão original do 

conto “A gata branca” procurarei apresentar as características essenciais da narrativa, buscando dar 

visibilidade a essa importante contista. 

    

C04-09 - ACESSANDO O REINO DAS CRIANÇAS VIA TRADUÇÃO, COM O PENSAR ALTO 

EM GRUPO 

 

Telma Franco Diniz 

 

Um dos traços distintivos da tradução de literatura infantil é o leitor a que essa literatura se destina: a 

criança, habitante de um ""reino que o homem começa a desconhecer desde que o começa a abandonar"" 

(Cecília Meireles, 1949; 1984). É notória a assimetria entre os produtores de literatura infantil e seu público; 

afinal, são adultos todos aqueles que a produzem: autores, ilustradores, tradutores, editores. Para superar 

essa assimetria, João Azenha (2005) recomenda uma ""aproximação com a linguagem do tempo para o qual 

se traduz, ressalvadas as limitações impostas [...] pelas brincadeiras com a linguagem da obra a ser 

traduzida"". Ocorre que muitas vezes tais brincadeiras, responsáveis em grande parte pelo encanto da obra, 

podem levar a tradutora, ou tradutor, a se afastar da linguagem de seu público. Ser acessível e ao mesmo 

tempo encantar o público com as brincadeiras do original é, talvez, o maior desafio desse gênero tradutório. 

Para investigar a aceitação de traduções de poemas do clássico brasileiro ""Ou isto ou aquilo"" para o inglês, 

e quiçá reduzir a assimetria entre adulto-tradutor e criança-leitora, recorri à prática de letramento Pensar 

Alto em Grupo (PAG), que se revelou uma excelente ferramenta para apresentar poesia a crianças do Ensino 

Fundamental, como também para descobrir eventuais embaraços na leitura das traduções. Nesta 
comunicação, discorro sobre o PAG (Zanotto, 2014) e apresento os resultados de vivências com crianças 

brasileiras que leram o poema ""O menino azul"", de Cecília Meireles, e com crianças estrangeiras que 

leram a respectiva tradução para o inglês, ""The (blue) boy"", recriada pela poeta e tradutora britânica Sarah 

Rebecca Kersley.  



 
 
 

Palavras-chave: Estudos da Tradução; Poesia infantil; Cecília Meireles; Tradução de literatura infantil; 

Pensar Alto em Grupo. 

 

5 – LITERATURA, FORMAÇÃO DE LEITORES E MEDIAÇÃO DE LEITURA 
 

C05A-01 - “A INTERDISCIPLINARIDADE É CONSTITUTIVA DA LITERATURA”: ANÁLISE 

DA PERCEPÇÃO DE UMA PROFESSORA DA REDE PÚBLICA SOBRE O ENSINO DE 

LITERATURA 

 

Rodolfo Dantas Silva, Bruna Costa Silva e Edneide Maria Ferreira Santos 

 

Sobre o lugar da literatura no ensino médio, há várias reflexões disseminadas na seara acadêmica. No 

entanto, a cada nova ocasião em que o tema é colocado em pauta, percebe-se que ainda não temos respostas 

prontas e acabadas para essas discussões. Aliás, revisitar o ensino de literatura é sinal de que novos 

direcionamentos precisam ser construídos. No cerne dessa temática, buscamos discutir acerca do ensino de 

literatura na educação básica, especificamente, no ensino médio, com o objetivo de refletir a construção de 

possíveis caminhos para a constituição do processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, aplicamos um 

questionário com uma professora de uma escola pública, que atua no munícipio de Jacaraú-PB. Ressaltamos 

o caráter unitário do objeto que compõe o nosso corpus, caracterizando esta pesquisa qualitativa como um 

estudo de caso, uma vez que consiste na análise de um determinado contexto, não nos permitindo fazer 

generalizações. Utilizamos, para ancorar nossas discussões e análises, os postulados teóricos de Antunes 

(2009), Martins (2006) e Filho (2016), entre outros autores que sugerem o trabalho com a leitura literária na 

sala de aula. Os dados apontam uma reconfiguração, por parte da docente, considerando sobretudo a 

metodologia adotada para o trabalho com a literatura no Ensino Médio, tornando a sala de aula um espaço 

de interação, no qual o prazer pela leitura se faz presente. Por fim, destacamos a presença de autores não 

canonizados como protagonistas que pretendem despertar nos discentes, também, a leitura do cânone. 

 

Palavras-chave: Ensino de literatura; Leitura literária; Interdisciplinaridade.    

  

 

C05A-02 - A DEMOCRATIZAÇÃO DA LITERATURA NO AMBIENTE ESCOLAR: O 

PASSAPORTE LITERÁRIO EM AÇÃO NOS ANOS FINAIS DO FUNDAMENTAL 

 

Caio Vitor Marques Mirandes e Cláudia Cristina Ferreira 

 

Em meio a mudanças sócio educacionais, seja a inserção da BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular -, seja o avanço das novas tecnologias, ou o interesse dos alunos da geração Y pela leitura, a 

Literatura tem perdido espaço e voz nessa realidade. As escolas ainda sofrem com o descaso de investimento 

em novos exemplares de obras e com a falta de material adequado para o ensino dessa disciplina que, muitas 

vezes, torna-se um pré-texto para o ensino de conteúdos sócio pragmáticos. Com isso, os professores 

possuem dificuldades de estudar e adaptar-se a esse contexto. Humanizar os leitores e alunos – como 

idealizava Antonio Candido (1972) -, assim, através de romances, contos e poemas, é um dos novos desafios 

do professor de Literatura do século XXI.  Nesse sentido, além de contribuir com os estudos sobre literatura, 



 
 
leitura e ensino no âmbito escolar, objetivamos apresentar o projeto do passaporte literário aplicado em uma 

instituição privada no segmento Fundamental 2. As atividades, que estão sendo realizadas, já demonstram 

crescimento no interesse dos alunos pela literatura e valorização das diversas leituras, além dos cânones 

apresentados pelo professor. Para dar conta dessa tarefa, pautamo-nos nas ideias de   Almeida (2012), 

Cosson (2010), Bunzen e Mendonça (2013), Maia (2001), Ferrarezi Jr. e Carvalho (2017), Rojo (2010), 

autores renomados nessa área de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Literatura; Passaporte-literário; fundamental 2.   

 

C05A-03 - A EXPOSIÇÃO DE LIVROS ARTESANAIS E BRINCANTES EM 2019: MARCAS DE 

RESISTÊNCIA...  

 

Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi, Simoni Conceição Rodrigues Claudino e Tatiana Valentim 

Mina Bernardes 

 

A exposição de livros brincantes objetiva incentivar o exercício de autoria e promover momentos de 

interação de crianças e adultos com livros únicos, artesanais, de autoria de estudantes do curso de 

Pedagogia. A exposição deste ano, realizada na Semana Municipal do Livro Infantil de Florianópolis, em 18 

de abril, contou com a presença de estudantes de escolas da rede municipal de ensino, do Colégio de 

Aplicação, e de crianças do Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Livros escritos em diversas materialidades 

e formatos. Livros feitos com materiais de uso alternativo: caixas, plásticos, embalagens, madeiras, tecidos, 

feltro, tampas, jornal. Livros únicos, autorais e providos de qualidade estética e literária. Percebemos 

durante o tempo de exposição diversas leituras realizadas por adultos e crianças, bem como interesses com 

relação aos livros: leituras mediadas com os adultos/professores e organizadores da exposição; leituras 

partilhadas com os colegas; leituras solitárias no aconchego das almofadas; leituras brincantes, de livros que 

faziam convites à brincadeira, à descoberta, à composição de cenas e cenários. Na exposição livros doados, 

pelas autoras às suas professoras, ou emprestados de duas instituições que realizaram em suas aulas este 

trabalho de construção de um livro: Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto Federal 

Catarinense de Blumenau. Exposição realizada no afã de encantar e expandir as possibilidades de leituras, 

de encantamentos, de diversões, de brincadeiras, de entretenimento que os livros podem propiciar. 

Exposição que cumpriu seu objetivo ao deixar registrado na fala das crianças a vontade de fazer um livro, na 

frase “- Podemos fazer um, professora?”, seguido da resposta de uma das organizadoras: “- Me convidem 

para o lançamento!”. Vontades, desejos, curiosidade, capacidade, criatividade, à espera de um incentivo, de 

um sim, de um vamos! Então mãos à obra: construir, ler e criar, um mundo com mais livros, mais histórias, 

mais alegrias! 

 

Palavras-chave: Formação de leitores; leitura literária; autoria.   

 

C05A-04 - A FORMAÇÃO DE LEITORES NO ENSINO INFANTIL: RECEPÇÃO DE DELÍCIAS E 

GOSTOSURAS, DE ANA MARIA MACHADO 

 

Fabricia Jeanini Cirino Pinto e Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

 

Este trabalho tem por objetivo relatar os resultados obtidos com a recepção do livro Delícias e 

gostosuras, de Ana Maria Machado (2005), com crianças da 1ª etapa do Ensino Infantil, de uma escola 



 
 
municipal do município de Assis – SP. Para tanto, utilizou-se o Método Recepcional, de Bordini e Aguiar 

(1993) – calcado nos pressupostos teóricos da Estética da Recepção (JAUSS, 1994; ISER, 1996 e 1999) –, o 

qual implica participação ativa e criativa na leitura e recepção. No livro Ler e brincar, tecer e cantar: 

literatura, escrita e educação, Yolanda Reyes afirma que é preciso lembrar que os educadores são a voz que 

conta, a mão que abre portas e traça caminhos entre a alma dos textos e a alma dos leitores (2012). Para 

Reyes, o trabalho dos educadores com a “[...] literatura [...] é risco e incerteza. Seu ofício privilegiado é, 

basicamente, ler. E seus textos de leitura, não são apenas os livros, mas também os leitores. No fundo, os 

livros são isto: conversas sobre a vida. E é urgente, sobretudo, aprender a conversar."" (2012, p.29). As 

diversas atividades, mediadas pelo professor, com alunos entre 4 e 5 anos, ampliam as possibilidades de 

aprendizagem da linguagem, por meio de um trabalho que propicie situações significativas de relatos, 

contações de histórias, brincadeiras rítmicas, rodas de conversas, entre outros. Justifica-se, então, que para a 

recepção da obra Delícias e gostosuras, de Machado (2005), tenha-se realizado uma sequência didática, 

utilizando os gêneros textuais diversos que se aproximam da obra, tais como receita culinária, lista e poema. 

Pela leitura desses textos, os educandos puderam adentrar no universo da história, participar das ações e 

ampliar seus repertórios, visto que é o leitor quem atribui significado ao texto, processando 

diversificadamente suas informações. 

 

Palavras-chave: Ana Maria Machado; Formação do leitor; Recepção; Professor-mediador.  

    

C05A-05 - A FORMAÇÃO DE LEITORES NO ENSINO MÉDIO COM A UTILIZAÇÃO DO 

MÉTODO RECEPCIONAL 

 

Clóvis Maurício de Oliveira e Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

 

O presente trabalho tem por objetivo, a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção 

(ISER, 1999 e 1996), investigar a formação do leitor literário. Para tanto, pretende-se analisar a obra Minha 

Vida de Menina (1998), de Helena Morley, considerando sua recepção junto a alunos do terceiro ano do 

ensino médio de uma escola técnica pública. Essa pesquisa será feita por meio de análise da fortuna crítica 

da obra, além da organização de uma sequência didática baseada no Método Recepcional, preconizado por 

Vera Teixeira de Aguiar e Maria da Glória Bordini (1993), em sua obra Literatura: a formação do leitor – 

alternativas metodológicas. Essas teóricas sugerem, como caminho a se pensar o texto em sala de aula, a 

sistematização de atividades de leitura a partir desse Método, análise e recepção de textos literários com 

alunos. Parte-se da hipótese de que a obra em questão possui potencialidades para romper com conceitos 

prévios dos leitores associados à leitura de textos do cânone, além de ser obra de leitura obrigatória para o 

Vestibular da FUVEST. Também, acredita-se que a obra possa cativar o jovem leitor, pela sua apresentação 

sob a forma de um diário escrito por uma adolescente sobre sua vida cotidiana do final do século XIX. 

Assim, a narrativa revela-se uma oportunidade de estabelecer interdisciplinaridade com as áreas de História 

e Sociologia, bem como ampliar os horizontes de expectativa dos alunos sobre as relações humanas em 

sociedade. Como objetivo final, visa-se sugerir a inclusão do Método Recepcional na grade do componente 

curricular de Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional dos planos dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio do Centro Paula Souza.  
 

Palavras-chave: Literatura juvenil; Formação do leitor; Estética da Recepção.   

 



 
 
C05A-06 - A LITERATURA INFANTIL NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS 

 

Simone Cristine Silveira Cintra, Tatiana Valentin Mina Bernardes e Fernanda Cargnin Gonçalves 

 

A presente comunicação objetiva apresentar e trazer à discussão dados e princípios de um conjunto 

de formações desenvolvidas pelo Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento da Educação Infantil 

(NUFPAEI) da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF), que circundam pela temática da 

Literatura Infantil. O NUFPAEI configura-se como um espaço de formação continuada e vem, desde 2017, 

desenvolvendo cursos e seminários pautados nos documentos orientadores e curriculares da Educação 

Infantil Municipal e Nacional.  No que se refere à Literatura Infantil as formações já desenvolvidas 

envolveram apresentações de pesquisas acadêmicas; estudos e práticas acerca da contação de histórias e a 

intersecção entre as linguagens oral, escrita, teatral e literária, sempre na perspectiva de promover a 

discussão sobre a formação de leitores e a prática da mediação de leitura literária com as crianças. As 

pesquisas apresentaram o debate acadêmico atual acerca do diálogo e das relações entre literatura e infância. 

As formações com a temática das linguagens oral, escrita, teatral e literária buscaram discutir características 

de cada linguagem, destacando sua função social, tempos, espaços, materialidades e as especificidades da 

literatura de temática da cultura africana e afro-brasileira, sempre em diálogo com as linguagens oral e 

escrita. O NUFPAEI conta também com um grupo permanente de contadoras de histórias que desde 2018 se 

reúne quinzenalmente para estudar, ampliar o repertório literário das participantes e realizar apresentações. 

Em 2019 ocorreram dois seminários cujo tema principal foi a Literatura Infantil. Como considerações finais 

destacamos que as referidas formações têm potencializado a discussão sobre a Literatura Infantil, mas ainda 

é preciso avançar em muitos pontos, na intenção de qualificar ainda mais a prática docente a partir do 

entendimento da literatura como linguagem artística e da necessidade da sua presença em todas as 

dimensões educativas que integram o Currículo da Educação Infantil do Município de Florianópolis. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Formação Continuada; Educação Infantil; Formação de Leitores; 

Mediação de Leitura.  

 

C05A-07 - A REPRESENTAÇÃO DA VELHICE DIANTE DA INFÂNCIA: ANÁLISE DA OBRA 

TEMPO DE VOO, DE BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS 

 

Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

 

Obra ricamente ilustrada por Alfonso Ruano (1949-), Tempo de voo, de Bartolomeu Campos de 

Queirós (1944-2012), publicada em 2009 no Brasil, foi traduzida para países, como Espanha, Noruega, 

França e México. Seu enredo apresenta um narrador idoso, cujo discurso configura-se em primeira pessoa. 

Na história, pelo emprego da memória, da sabedoria e de um relato poético e híbrido, esse narrador reflete 

sobre a existência e o inevitável transcorrer do tempo. Essa reflexão é deflagrada pelo diálogo que entabula 

com um menino – supostamente, seu neto –, consigo mesmo e com o leitor. Para Eliana Yunes (2013), essa 

inovação no âmbito da literatura – situada entre prosa e poesia –, garante o caráter de literatura de fronteira 
da obra de Queirós que, abordando questões existenciais, se dirige a públicos de diferentes idades. Neste 

texto, objetiva-se analisar Tempo de voo (QUEIRÓS, 2009), considerando a relação dialógica que 

estabelece com o leitor implícito e, pela que se estabelece entre as personagens – um idoso e uma criança, 

que o interroga na tentativa de explicação para os efeitos do tempo. Para tanto, pretende-se ajuizar, a partir 



 
 
das contribuições da Estética do Efeito (ISER, 1996 e 1999), acerca do que propicia reflexão crítica e prazer 

na leitura dessa obra para seu leitor implícito. Constrói-se a hipótese de que a estratégia do escritor de 

confrontar um narrador idoso com questões existenciais sobre o tempo permite ao jovem rever seus 

conceitos prévios acerca de infância e velhice. Justifica-se esta hipótese, pois os recursos estilísticos 

presentes na narrativa, por colocarem a linguagem em desvio, podem comover seu leitor implícito, evocando 

reflexão crítica. 

 

Palavras-chave: Estética do Efeito; formação do leitor; leitura e crítica.     

 

C05A-08 - DA RECEPÇÃO À PRODUÇÃO: PROCESSOS DE TRANSCRIAÇÃO LITERÁRIA 

COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA O LETRAMENTO COM ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

 

Rosa Maria Ramos Bentes e Solange Henrique Chaves Ribeiro 

 

Este trabalho tem como objetivos, por meio de atividades de leitura e de transcriação de textos 

literários, implicar alunos e professores em uma prática pedagógica criativa, destacar a literatura no contexto 

escolar como forma de interação, ampliar os horizontes do sujeito-leitor sobre si e o mundo por meio da 

cultura escrita. Traz como proposição um exercício criativo, com estudantes de duas escolas de ensino 

fundamental II nos municípios de Barcarena e Belém no estado do Pará, a partir da leitura da obra Zeus Ou a 

menina e os óculos, da escritora paraense Maria Lúcia Medeiros, cuja escritura traz representações do 

cotidiano, da infância, do ambiente familiar, das memórias olfativas e afetivas como força regeneradora da 

literatura. Buscamos fundamentar as concepções exploradas nesta pesquisa nas teorizações de Magda Soares 

(2009) em torno do letramento em uma perspectiva do sujeito em interação com o mundo; nas concepções 

de Fanny Abramovich (1989) e Teresa Colomer (2005) que postulam a leitura para o público infantojuvenil 

como uma atividade vital, plena de significação, sendo a mediação de leitura uma atividade por excelência 

no ambiente escolar; de Mikail Bakhtin(1997) acerca do dialogismo e de Haroldo de Campos (2013) quanto 

ao conceito de transcriação. O percurso para se tornar um leitor maduro reconhecemos que é longo, 

constituído de muitas etapas, mas cada processo que fora experienciado com os alunos possibilitou-lhes que 

desenvolvessem competências para construir significação ao texto literário, naquilo que lhe é próprio: a 

fabulação, a ficcionalidade, a invenção, a recriação; tornando-os também autores reais e potentes. 

 

Palavras-chave: Transcriação; Letramento; Prática pedagógica.   

 

C05A-09 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE LEITORES NA REVISTA CACIQUE: 

CONCEPÇÕES, RASTREAMENTOS, ENDEREÇAMENTOS E REPRESENTAÇÕES 

MULTICULTURAIS 

 

Ana Maria Bueno Accorsi, Cristina Rolim Wolffenbütell e Rosemari Oliveira Rodrigues 

 

Após dois anos de trabalho de rastreamento, digitalização do acervo e início da análise da Revista 
Infantil Cacique, verificou-se a necessidade de continuar a pesquisa. Passou-se, pois, a desenvolver o estudo 

sobre a compreensão e análise do papel sócio educativo da Cacique editada pela, então, Secretaria de 

Educação e Cultura do Rio Grande do Sul por quase uma década, de 1954 a 1963, e sobre a concepção de 

representações multiculturais na formação de leitores. A contextualização histórica aponta para o processo 



 
 
de industrialização e crescimento das cidades no Brasil, concomitante à necessidade de ampliar e qualificar 

a educação pública tendo em vista a chegada de novos contingentes populacionais. Se busca, após completar 

sua digitalização, analisar os diversos números da revista, suas histórias, poesias, seus artigos, jogos, 

imagens, músicas e temas tendo como foco descrever o ponto de vista presente nesse periódico sobre as 

representações multiculturais em relação à sociedade, às etnias, ao gênero, às faixas etárias, às religiões e 

ideologias políticas na formação de leitores, assim como verificar o modo como seus leitores são pensados, 

nas suas posições de sujeitos. A quem os textos são endereçados e qual a relação entre o texto e o uso que o 

leitor faz dele são questões que remetem à sua continuidade e à construção social da educação, pois rastrear 

trajetórias de formação de leitores implica em identificar efeitos e representações sociais. A análise de 

textos, músicas e imagens está sendo realizada à luz de teorias de análise de conteúdo (BARDIN), análise 

crítica do discurso (principalmente, FAIRCLOUGH) e de estudos culturais (HALL,FOUCAULT). Os 

resultados até agora reforçam a necessidade de preservar o passado para melhor entender o presente e pensar 

o futuro. As principais representações sociais das décadas de 1950 e 1960 se refletem na sociedade atual e 

na continuidade de ações escolares. 

 

Palavras-chave: Formação do Leitor; Educação; Sociedade.      

 

C05A-10 - FORMAÇÃO DE LEITORES NO BRASIL: POR UMA INTENSA TESSITURA DE 

AFETOS 

 

Sheila Oliveira Lima 

 

A formação do leitor no Brasil tem sido desafio de longa data. Dentre os problemas mais notáveis 

que parecem impedir ou precarizar sua realização estão a ausência da leitura literária nas salas de aula, a 

formação docente pouco afeita ao trabalho com a leitura, a abordagem mecânica e tecnicista do texto 

literário. A pesquisa contemporânea a respeito da leitura e da formação do leitor avança em diversos setores. 

Rouxel (2013), ao lado de Jouve (2013), Langlade (2013) e Petit (2009), afirma que a formação do leitor 

está fortemente vinculada à constituição subjetiva. Portanto, requer uma abordagem menos mecânica e mais 

afetiva. Andruetto (2017), por sua vez, busca a instauração de um processo em que essa constituição se dê 

de maneira densa e intensa. Por meio de abordagens distintas, as pesquisas francesa e argentina, 

respectivamente, fazem coro no que diz respeito à busca de uma formação que não se limite ao aspecto 

teórico da literatura, implicando-a na experiência singular de cada leitor. No Brasil, é preciso configurar um 

caminho que se estabeleça como algo relevante e capaz de promover alterações significativas no quadro do 

engajamento para a leitura entre os estudantes. Neste trabalho, propomos realizar um debate entre as 

propostas de Rouxel e Andruetto, procurando, a partir delas, sugerir uma terceira via, mais afeita à realidade 

escolar e histórica do brasileiro, sem deixar, no entanto, de discutir a relevância do aspecto subjetivo em tal 

tecido de ideias.  

 

Palavras-chave: Literatura; formação de leitores; subjetividade.      

 

C05A-11 - LEITURA E CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA INDEPENDENTE: O IMAGINÁRIO COMO 

VIA DE RESISTÊNCIA 

 

Luciana de Paula 

 



 
 

Entendendo a instituição escolar como um lugar de violência simbólica, o presente estudo busca 

refletir em torno das possibilidades de se lutar contra tal violência através da elaboração de uma atividade de 

leitura baseada sobre grandezas tais como o fantástico, o imaginário e a complexidade das representações 

simbólicas. Trata-se de uma tentativa de adaptação do método LabLei, de elaboração de Dante Gallian, para 

o ambiente escolar, buscando legitimar um movimento reflexivo simbólico, distanciado de uma leitura 

“correta” do ponto de vista curricular e/ou institucional escolar. A atividade se dará diante da leitura do 

conto O pescador e o gênio na versão de Ruth Rocha, disponível na obra Almanaque Ruth Rocha de 2011. 

Fundamentam o presente estudo, por uma perspectiva teórica, Michel Foucault com Vigiar e punir: 

nascimento da prisão, Dante Gallian com A literatura como remédio: os clássicos e a saúde da alma, 

François Laplantine e Liana Trindade com O que é imaginário e Tzevtan Todorov com Introdução à 

literatura fantástica. Mesmo que ainda de modo parcial, o presente estudo conclui que a reflexão acerca de 

novas atividades de leitura é importante na medida em que busca legitimar as construções simbólicas 

interpretativas de cada aluno-leitor; estimular as reflexões em torno do imaginário em suas manifestações 

subjetivas e coletivas; e alertar para a riqueza de possibilidades do registro simbólico na medida em que o 

conto não acontece de acordo com a imposição das regras de nossa realidade material, mas acontece de 

maneira representativa na vida de cada um, obedecendo às regras de construção próprias de cada ser 

vivente-pensante.  

 

Palavras-chave: Violência simbólica; leitura; imaginário.  

 

C05A-12 - LEITURA SENSAÇÃO: A MEDIAÇÃO DE LEITURA RESSIGNIFICADA PELOS 

SENTIDOS 

 

Katia Cristina Schuhmann Zilio 

 

Este trabalho discute a mediação de leitura de textos curtos entre estudantes de ensino fundamental e 

médio configurando ressignificação criativa da narrativa e estímulo à outras leituras. O objetivo deste texto é 

refletir essa mediação de leitura e suas implicações na formação de leitores no âmbito da escola a partir do 

Projeto Leitura Sensação. A ancoragem teórica deste trabalho se dá, principalmente, em  Chartier, Coracini, 

Orlandi e Foucambert  na perspectiva da formação do leitor e do papel da escola nesse processo. A 

experiência foi realizada ao longo de três anos com turmas de diferentes escolas (pública e privada) com 

alunos matriculados em diferentes anos/séries apresentando resultados bastante semelhantes. A proposta 

inicial de mediação foi a leitura de contos de forma livre e a escolha de um deles para contar de forma a 

sensibilizar o ouvinte (estudantes de outras turmas) com uso de diferentes sensações que podem ser 

relacionadas à narrativa. O estudante ao escolher o que vai contar, planeja quais sensações o seu ouvinte vai 

ter durante o tempo em que ouve a história. Além de possibilitar o desenvolvimento da linguagem oral, 

criatividade e a interpretação do texto escolhido, ele ressignifica os sentidos que a história suscita, incita, 

provoca e, ao mesmo tempo que conta, ele também ressignifica aquilo que diz a partir dos sentidos (audição, 

tato, olfato, paladar e visão) que escolheu provocar. O processo de ouvir a narrativa também possibilita o 

incentivo à leitura do conto que vivenciou na experiência.  O projeto Leitura Sensação é,  portanto, um 

projeto que pode facilitar vivências criativas de leitura na educação básica e incentivar  a formação de 
leitores.  

 

Palavras-chave: Leitura sensação; Mediação; Formação de leitores.      



 
 
 

C05A-13 - LEITURA SUBJETIVA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO DE LETRAS 

 

Rosiene Almeida Souza Haetinger e Rosane Maria Cardoso 

 

Neste trabalho, que se constitui em pesquisa de doutorado em andamento, pretende-se empreender 

uma reflexão sobre a leitura subjetiva (LANGLADE; ROUXEL, 2004; ROUXEL; LANGLADE; 

REZENDE, 2013) na formação de professores, mais especificamente daquele que será formador de leitores: 

o aluno do curso de Letras. Tradicionalmente, espera-se que o acadêmico leia e analise textos literários, o 

que faz com que muitas vezes a obra seja vista como um objeto estético a ser “decifrado”. Esse olhar sobre a 

obra literária, de acordo com a experiência das autoras na orientação de estágios supervisionados, se reflete 

nas propostas pedagógicas com a literatura na educação básica, as quais acabam priorizando a análise dos 

elementos constitutivos da obra ou a historiografia literária. Diante desse contexto, é possível questionar o 

quanto, nas aulas de Literatura durante a graduação, o aluno do curso de Letras consegue aproximar-se 

subjetivamente do livro, como sujeito leitor (ROUXEL, 2012). Sendo assim, o objetivo da pesquisa de 

doutorado é pensar na concepção de leitura subjetiva no processo de formação de professores. Trata-se, 

portanto, de uma “ruptura epistemológica” (ROUXEL, 2012), tendo em vista que se pretende pensar em 

“uma mudança de foco, da interpretação do texto à atividade do leitor e à relação desse último com o 

objeto” (ROUXEL, 2012, p. 16). Acredita-se que se o aluno de Letras aproxima-se de maneira mais pessoal 

da obra literária, pode fazer um trabalho mais efetivo como formador de leitores. Dessa maneira, o futuro 

professor percebe que, mais que um objeto de estudo, “a literatura corresponde a uma necessidade universal 

que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e 

à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza” (CÂNDIDO, 2004, p. 

186). 

 

Palavras-chave: Leitura subjetiva; Sujeito-leitor; Acadêmicos de Letras; Formação de professores. 

     

C05A-14 - LEITURA SUBJETIVA NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO 

 

Maria Betânia Peixoto Monteiro da Rocha, Cristina Rothier Duarte e Girlene Marques Formiga 

 

É certo que o tratamento dado ao texto literário no universo escolar está atrelado à formação dos 

profissionais responsáveis pelo planejamento das práticas de ensino de língua portuguesa e de literatura. 

Essa dimensão é notabilizada nesta pesquisa voltada ao material didático básico utilizado no curso de Letras 

do Instituto Federal da Paraíba - IFPB, no componente curricular Metodologia do Ensino da Literatura 

(MEL). Embora os primeiros resultados tenham apontado para adequadas escolhas didáticas e pedagógicas, 

relacionando a finalidade do ensino de literatura na educação básica à formação de um sujeito leitor 

autônomo, verificou-se a necessidade de ampliação de novas formas de abordagem do texto literário em sala 

de aula, o que se reverteu como objetivo acrescer teorias e abordagens que assegurassem a construção de um 

professor formador de leitores literários ativos e capazes de atribuir sentido aos textos que leem e aos 
contextos em que vivem. Como afirma Vincent Jouve (2002, p. 61), “a leitura, de fato, longe de ser uma 

recepção passiva, apresenta-se como uma interação produtiva entre o texto e o leitor”.  Para tanto, adotamos 

como aporte teórico os estudos realizados por Jouve (2002), Rouxel (2013) e Langlade (2013) que 

empreendem discussões sobre a aproximação da leitura literária via subjetividade do leitor. Com base nessa 



 
 
concepção, esta pesquisa ainda busca apresentar proposta de prática de leitura para o curso de Letras que 

possibilite aproximar leitores da literatura, de modo a ampliar o debate acerca do papel do professor 

enquanto formador do leitor literário e situar a proposta de leitura subjetiva nas escolas. 

 

Palavras-chave: Ensino da literatura; Leitura subjetiva; Formação do professor.   

 

C05A-15 - O PAPEL SOCIAL DA LITERATURA: A FUNÇÃO DAS PERSONAGENS FEMININAS 

NA OBRA BÁRBARA DEBAIXO DA CHUVA (2012), DE NILMA LACERDA 

 

Cecília Barchi Domingues e Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

 

A professora universitária Nilma Lacerda, em sua obra Bárbara debaixo da chuva (2012), apresenta, 

em forma de denúncia, a realidade de uma escola rural e os desafios da alfabetização. Além disso, arrola 

personagens femininas que questionam a situação da mulher e promovem a alteração de seu meio social. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma possibilidade de leitura do romance e 

questionar acerca da função das personagens femininas.  A escolha da obra se justifica, tendo em vista que 

compõem os acervos do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), destinados ao Ensino 

Fundamental II, cujo objetivo é garantir que os alunos da rede pública tenham acesso, de forma democrática, 

a obras literárias. Sendo assim, a obra encontra-se disponível em todas as escolas públicas do país. Para a 

consecução deste objetivo, utilizar-se-á o aporte teórico da Estética da Recepção (JAUSS, 1994; ISER, 1999 

e 1996) e da Crítica Literária Feminista (SHOWALTER, 1985 e 1994). Acredita-se que a temática promove 

a emancipação do jovem leitor, pois desconstrói o discurso patriarcal, por meio de questionamentos dos 

valores tradicionais; promove reflexão acerca do sistema educacional em que o aluno está inserido; e garante 

a formação do leitor crítico, justamente aquele que tanto reflete sobre a constituição de um texto literário, 

quanto sobre a realidade social e a manutenção de direitos, em especial, o direito das mulheres. 

 

Palavras-chave: Nilma Lacerda; Literatura Juvenil de Autoria Feminina; Fundamental II.  

    

C05A-16 - PARA CONVIDAR À LEITURA LITERÁRIA: O DIÁRIO, A INSCRIÇÃO DA 

PALAVRA E A BRINCADEIRA COMO MEDIAÇÃO 

 

Caroline Valada Becker 

 

A leitura literária, dentro e fora do espaço escolar, figura como exercício da alteridade, da 

humanização e da cidadania. Democratizar a sociedade (Cf. PETITI, 2009) é um ato atravessado pela 

leitura; potencializar nossa humanidade (Cf. CANDIDO, 2011) é uma ação proporcionada pela experiência 

da leitura. Enquanto docentes da Educação Básica, ao assumir tais paradigmas, nossa prática docente ganha 

novos (quiçá já velhos) contornos: o contato com a leitura (não a leitura de excertos) torna-se paradigma; a 

organização de “projetos ou unidades de trabalho prolongadas” (COLOMER, 2007, p. 116), capazes de 

construir sentidos e razões para a leitura literária em sala de aula, transforma-se em metodologia; a 

construção de uma escola habitada por livros (Cf. COLOMER, 2007) tenta apresentar o mundo da palavra 
escrita às alunas e aos alunos. Ainda assim, a leitura literária, no âmbito escolar, permanece um desafio. A 

essa constatação inquietadora acrescento dois questionamentos, os quais suscitaram a proposta pedagógica 

apresentada neste trabalho: como possibilitar a construção de “comunidades de leitores” (Cf. COLOMER, 

2007) na escola? Como multiplicar (repensar e recriar) ações de mediação da leitura literária na sala de aula? 



 
 
A resposta (uma tentativa de resposta) emergiu ao idealizar e construir um material didático auxiliar: um 

diário de leitura. Esse objeto, diferentemente de um diário pessoal, prevê ações de escrita relacionadas à 

leitura literária, brincadeiras e jogos que auxiliam os estudantes (no caso, alunos e alunas do sexto e sétimo 

anos) a mergulharem, de forma crítica e lúdica na leitura. Orientando o ato de ler (atividades cujo tom é a 

análise, por exemplo, de elementos da narrativa) e possibilitando ações de escrita subjetiva (atividades 

interativas, escritura aberta, desenhos, entre outros), o diário de leitura constrói uma comunidade – todos 

alunos e todas alunas têm o seu exemplar – e ressignifica o processo de recepção da leitura literária na 

escola." 

 

Palavras-chave: Diário de leitura; projeto; mediação.      

 

C05B-01 - A CONDENAÇÃO DA TRISTE HISTÓRIA DE EREDEGALDA 

 

Karoline da Rosa Pereira 

 

Esta comunicação procura examinar A triste história de Eredegalda, retirado do livro Enquanto o 

sono não vem (2003), de José Mauro Brant, sob a perspectiva da formação literária escolar no ensino 

fundamental I. Os exemplares da obra foram enviados às escolas públicas brasileiras em acervos de 

literatura para as salas de aula do segundo ano do ensino fundamental, pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNDL), tendo 

em vista a adesão das redes de ensino ao Programa de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Em 2017, 

iniciou-se um discurso politicamente correto sobre a adequação da leitura literária de José Mauro Brant para 

o público infantil. Uma nota da câmara dos deputados e um parecer técnico da Secretaria de Educação 

Básica (SEB) apontaram a presença da temática de incesto e o avaliaram como inadequado para os 

estudantes do PNAIC. O Ministério de Educação e Cultura (MEC) decidiu recolher todos os exemplares das 

escolas, destinando-os às bibliotecas públicas. Desse modo, o trabalho visa discutir acerca dos elementos 

textuais que mobilizaram a proibição da obra literária no espaço escolar e refletir sobre as questões de 

censura a livros na formação literária. O texto literário será teoricamente examinado a partir das reflexões de 

Zilberman (2003); de Pereira e Medeiros (2018); entre outros autores.  Este estudo levará a constatação de 

que a nota técnica do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), responsável por incluir a obra no acervo, foi 

desconsiderada pelo MEC, que resolveu atender às questões ideológicas, políticas e religiosas. A leitura do 

texto censurado conduzirá, por fim, a verificação da existência de intertextualidade com diferentes gêneros 

da tradição oral popular tão enraizados e difundidos no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; Formação de leitores; José Mauro Brant.   

 

C05B-02 - A INDÚTRIA CULTURAL E O CONSUMO DO LIVRO INFANTIL NA ESCOLA 

 

Maria das Graças Monteiro Castro e André Barcellos Carlos de Souza 

 
Estudo sobre a relação estabelecida entre o livro de literatura infantil e o ambiente escolar 

considerando a influência da indústria editorial na circulação do livro, bem como no uso que lhe é atribuído. 

Tomando o conceito de indústria cultural como referencial teórico, observou-se que o mercado do livro 

assume responsabilidades que originariamente seriam da escola, no que se refere à seleção dos livros e às 



 
 
atividades a serem desenvolvidas com as obras no contexto escolar. As ações do mercado emprestam ao 

livro de literatura infantil um caráter exclusivamente escolar, contribuindo para transformar o texto literário 

em livro didático. 

 

Palavras-chave: Livro infantil; consumo escolar; livro infantil; mercadoria; livro infantil; indústria cultural. 

 

C05B-03 - A VISÃO DAS CRIANÇAS SOBRE A LITERATURA ALTAMENTE 

RECOMENDÁVEL 

 

Josiane de Souza Soares 

 

Este estudo insere-se na discussão acerca dos processos de recepção leitora na escola, partindo de 

questionamentos sobre o modo como as crianças analisam e avaliam os livros a elas destinados. 

Apresentamos, pois, os resultados de uma investigação desenvolvida em uma turma de quarto ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro, que procurou entender os critérios 

adotados pelas crianças em suas apreciações sobre um livro literário cujo público privilegiado é o infantil.  

Trata-se da obra A Caligrafia de Dona Sofia (Paulinas, 2007), do escritor e ilustrador André Neves, a qual 

foi contemplada com o selo de Altamente Recomendável atribuído pela Fundação Nacional do Livro Infantil 

e Juvenil (FNLIJ). A metodologia do estudo consistiu na análise discursiva (BAKHTIN 1998, 2003) de um 

corpus composto por 25 resenhas escritas pelos alunos, após um trabalho didático-pedagógico desenvolvido, 

durante um trimestre, a partir do referido livro.  Fundamentando-nos em uma abordagem dialógica de 

leitura, em que o ato de ler é compreendido a partir de uma perspectiva responsiva, na qual o leitor, diante 

de um texto, produz as suas réplicas; analisamos os elementos arrolados pelas crianças quando manifestam 

suas opiniões sobre uma obra literária. O estudo permitiu perceber que os leitores mobilizaram diferentes 

saberes e destacaram aspectos variados do livro, que podem ser descritos a partir da materialidade do 

impresso, do estilo do autor, dos elementos e da trama narrativa e do papel educativo da obra. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; critérios de qualidade; crianças.      

 

C05B-04 - AFINAL DE CONTAS, O QUE É E PARA QUE SERVE A LITERATURA INFANTIL 

NA ESCOLA? 

 

Maria do Socorro Moura Montenegro 

 

Esse trabalho tem o objetivo geral de desenvolver uma reflexão com os professores dos Anos iniciais 

do Ensino Fundamental, que são os legítimos mediadores da leitura para formar os leitores. Em razão disso, 

inicio esse diálogo com o meu leitor, a priori, para alertá-lo de que, antes de tudo, faz-se necessário que o(a) 

professor(a) tenha clareza de que a concepção de Leitura, de Literatura e de Literatura Infantil, consciente 

ou não, está subjacente a sua prática o com o texto literário. Por isso, a minha preocupação, direciona-se 

para o fato de que, a meu ver, é a concepção de leitura, de Literatura Infantil, que irá nortear o professor em 

relação à sua vivência com o texto literário em sala de aula. Por quê? Porque, a meu ver, o professor que 
manipula o texto literário em sala de aula e fora dele, necessita, urgentemente, ter clareza do seu uso. Do 

contrário, realizará práticas equivocadas com o texto literário/Literatura Infantil, de modo que não terá 

condições alguma de contribuir para formar o leitor e muito menos, o leitor crítico. Em outras palavras, de 

nada adianta(rá) manipular o texto literário se o(a) professor(a) estiver nadando contra a maré. Geralmente, 



 
 
essa prática se configura quando o professor explora o texto literário sem ter a devida clareza de sua 

intenção, que deve ser, sim, a de formar um leitor e um leitor crítico e isso só poderá acontecer quando ele 

tiver consciência da concepção de Leitura e de Literatura Infantil que direciona o seu trabalho com as 

práticas escolares do texto literário/Literatura Infantil. Sobre a Literatura Infantil, trago Lígia Cadermatori 

(2010); sobre a Leitura, trago Roger Chartier (2011), sobre a Literatura e seu uso, trago Rildo Cosson 

(2009), sobre o Cordel na sala de aula, trago Helder Pinheiro & Ana Marinho Lúcio (2001) e outros.  

 

Palavras-chave: Literatura infantil; escola. 

     

C05B-05 - ENSINO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM CONTO DE ENCANTAMENTO: UMA 

PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Jhennefer Alves Macêdo, Maria Betânia Peixoto Monteiro da Rocha e Renata Junqueira de Souza 

 

Em acordo com a afirmação de Girotto e Souza (2010, p. 55) acerca do propósito de aula de 

professores de leitura literária, que “deve ser, explicitamente, ensinar um repertório de estratégias para 

aumentar o motivo do entendimento e interesse pela leitura”, o presente trabalho propõe apresentar 

discussões e reflexões a partir dos resultados de uma oficina literária que foi realizada com duplo objetivo: 

“ensinar um repertório de estratégias”; e ampliar os horizontes de expectativas em relação à literatura 

regional da tradição oral, tendo como público uma turma do sexto ano do ensino fundamental II, de uma 

escola da rede privada de ensino, localizada em João Pessoa-PB. Para cumprir os objetivos citados, 

propusemos uma oficina de leitura aos moldes de Girotto e Souza (2010), com o livro literário “Couro de 

Piolho”, de Luís da Câmara Cascudo - a obra é o resultado do projeto do folclorista potiguar, de resgatar 

histórias da tradição oral norte-rio-grandense. A oficina deu ênfase ao levantamento do conhecimento prévio 

dos leitores, além da aplicação das estratégias de inferência e síntese no antes, durante e depois da leitura. O 

livro que protagoniza a oficina de leitura foi escolhido a partir de uma investigação preliminar do material 

didático adotado pela escola (onde se insere a turma), que revelou um trabalho superficial com a literatura, 

destacando-se a ausência de textos literários da tradição oral e/ou regional, assim como de um mapeamento 

prévio com os discentes, o qual expôs que as histórias clássicas, a exemplo das europeias, ainda 

permanecem constituindo, predominantemente, o arcabouço de leitura desses adolescentes no tocante ao 

gênero conto.   Ademais, ressaltamos que, contemporaneamente, muito se tem discutido a respeito do lugar 

da literatura na escola pública, no entanto, poucas são as pesquisas que se dispõem a investigar a formação 

dos leitores que estão nas escolas privadas. 

 

Palavras-chave: Oficina literária; Estratégias de leitura; Literatura regional; Formação de leitores. 

     

C05B-06 - FIRMINA FRÔ E SUAS ANDANÇAS EM LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA 

 

Alberto d'Avila Coelho e Angelina Monica Monteiro dos Santos 

 

Este artigo é o recorte de uma pesquisa cartográfica que teve como referencial teórico os autores 
Gilles Deleuze e Félix Guattari. Ele trata de momentos de leitura literária em aula de uma educadora-

pesquisadora denominada de Firmina Frô (nome ficcional - professora dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental), quando esta relata suas vivências de leitura literária junto a atores de teatro. Objetiva produzir 

um pensamento sobre modos diferentes de se fazer leitura literária trabalhando o conceito de corpo como 



 
 
produtor de subjetividade. Junto às crianças volta-se os olhos para modos de leitura diferenciando-se das 

leituras que normalmente ocorrem na escola, mas com as quais dialogam. Assim, tem-se a Leitura-MEP e a 

Leitura-MEA diferentes entre si em seus aspectos técnicos procedimentais, mas ambas provocadas pelas 

sensações contraídas nos encontros dos corpos. 

 

Palavras-chave: Corpo; Leitura Literária; Afecção.      

 

C05B-07 - LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA (A GENTE NÃO QUER SÓ CONTEÚDO 

ESCOLAR!) 

 

Chirley Domingues, Eliane Santana Dias Debus e Fernanda Lima Jardim 

 

Em qualquer contexto educacional, é importante que a literatura seja vista como arte que se constrói 

com palavras, como expressão de um conhecimento mais complexo, levando o aluno leitor à apreciação 

estética e, por consequência, a encontrar “a chave para uma série de transformações, em diferentes âmbitos, 

contribuindo sobretudo para uma recomposição das representações, das identidades e das relações de 

pertencimento” o que, sem dúvida, “é o prelúdio de uma cidadania ativa”. (PETIT, 2008, p. 103).  Mas, será 

que os alunos da Educação Básica estão preparados para uma leitura que resulte na “expressão do 

julgamento estético”? (ROUXEL, 2012, p. 281). Considerando o contexto escolar, verificamos que no 

Ensino Fundamental II essa possiblidade se fragiliza e os alunos chegam à etapa seguinte mais resistentes à 

leitura literária. Ao nos depararmos com alunos do Ensino Médio de uma escola pública, nos questionamos: 

será que nesse nível de ensino, que se caracteriza como rito de passagem para o ensino superior ou como 

etapa final da educação escolar, há tempo e espaço para uma apreciação estética do texto literário, 

resultando em uma leitura de fruição? Para responder a essas questões, desenvolvemos uma proposta de 

leitura literária com estudantes de uma escola pública de Santa Catarina. O trabalho incluiu: análise do livro 

didático, entrevista com os alunos, além da leitura de 3 obras de autores brasileiros. É o resultado desse 

trabalho que vamos apresentar. Nosso trabalho se filia às discussões de Geraldi (2010), Candido (2004), 

Rezende (2011), Rouxel (2011) e Fritzen (2017), autores que nos ajudam a pensar em uma inserção 

significativa da literatura na escola.  

 

Palavras-chave: Leitura literária; Apreciação estética; Literatura na escola.  

 

C05B-08 - LENDO “BARBA AZUL” NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA: PRÁTICAS DE 

LEITURA E ENSINO DA LITERATURA  

 

Sônia Maria Milone de Freitas Travassos 

 

Este trabalho parte de discussões da tese “Concepções, funções e práticas de salas de leitura de 

escolas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro”, que teve, entre outros objetivos, analisar as 

práticas de leitura e o trabalho com a literatura infantil desenvolvidas nesse espaço, e suas contribuições para 

a formação de leitores nas séries iniciais do ensino fundamental. Na primeira parte, apresenta discussões 

sobre práticas sociais de leitura que atravessaram o tempo, especialmente as leituras oralizadas de histórias e 

as rodas de leitura, e porque elas podem ser ressignificadas na escola, no intuito de aproximar as crianças de 

textos literários, contribuindo para a formação leitora delas. Para discutir este tema, dialogaremos com 

Yunes (2009), Corsino (2010) e Cabral (2008), entre outros. Na segunda parte, discutiremos o lugar que 



 
 
vem sendo oferecido à literatura no espaço escolar: como ela vem sendo partilhada?  Como arte? Como 

entretenimento? Para fins didáticos? Qual o lugar da vivência e do ensino da literatura na escola? Para 

refletir sobre estas questões, dialogaremos com Cosson (2010) e Britto (2012). Por fim, traremos eventos 

analisados na tese, nos quais a professora da sala de leitura lê em partes e para turmas variadas, o conto 

Barba Azul, de Charles Perrault, realizando uma mediação que parte da leitura oralizada do livro em questão 

e envolve momentos de conversas sobre sua história, seu contexto, seus conflitos – algo que se fez 

fundamental para que as crianças se afetassem e refletissem sobre este texto literário, fazendo-as indagar 

sobre elas próprias, o outro, a cultura, o mundo. Estas análises se apoiaram em Bakthin (1988), Benjamin 

(2009), Cosson (2010), Sisto (s/ano), entre outros. 

 

Palavras-chave: Sala de Leitura; Práticas de leitura; Mediação Literária; Sala de Leitura; Práticas de leitura; 

Mediação Literária.      

 

C05B-09 - LIVRO IMPRESSO OU DIGITAL: QUAL A PREFERÊNCIA DO JOVEM LEITOR? 

 

Hilma Liana Soares Garcia da Silva, Verônica Maria de Araújo Pontes e Marcos Antonio de Oliveira 

 

Em tempos de multiletramentos e uma gama de possibilidades de contato com o livro literário, o 

jovem leitor tem a possibilidade de ler obras literárias em formato impresso ou digital. No Ensino Médio, no 

qual o professor se vê diante do desafio de formar leitores, o trabalho destinado à Literatura pode ter essas 

novas possibilidades de leitura como um ponto positivo. Dessa forma, este trabalho apresenta um recorte de 

uma pesquisa realizada em uma escola pública da cidade de Mossoró/ RN/Brasil e tem como objetivo 

analisar a preferência dos jovens com relação ao suporte da leitura literária no cenário atual da cultura 

digital. Para isso, alicerçamo-nos na revisão bibliográfica de autores que discutem sobre leitura literária, 

cultura digital e multiletramentos, a saber, Lévy (2010), Santaella (2007), Zilberman (2012)  Cosson (2014), 

Rojo (2009, 2012), dentre outros. Nossa pesquisa é de cunho qualitativo, em que apresentamos o resultado 

obtido por meio da aplicação de questionários a jovens cursando o Ensino Médio na escola pesquisada. Para 

esses autores, as preferências dos leitores devem ser levadas em consideração nas práticas destinadas à 

leitura literária, tanto com relação aos textos quanto aos suportes, e essas preferências foram analisadas por 

nós nesta pesquisa em que o cenário apresentado demonstra uma escolha por leituras de best sellers em 

suportes variados que vão além das que são apresentadas pela escola, possibilitando-nos ampliar nosso 

conceito de interesse e formação leitora que ultrapassa a leitura literária dos cânones. Os jovens apresentam, 

em suas discussões, conhecimento e interesse a respeito do que leram, possibilitando vislumbrar um cenário 

positivo em torno da leitura de obras literárias.  

 

Palavras-chave: Leitura Literária; Leitor; Multiletramentos.      

 

C05B-10 - MODOS DE LER NA ESCOLA: (TRANS)FORMANDO LEITORES LITERÁRIOS 

 

Rosângela Márcia Magalhães e Hércules Tolêdo Corrêa 

 
A leitura de textos literários contribui na formação do leitor criativo e autônomo, visto que os 

horizontes propostos pela literatura são ilimitados e suas interpretações, dada a natureza polissêmica da 

palavra literária, infinitas. Para que o letramento, sob o ponto de vista social revolucionário, destacado por 

Soares (2003), seja de fato desenvolvido, a escola deve proporcionar o contato dos alunos com diferentes 



 
 
textos literários e, principalmente, se preocupar com a forma como essa leitura está sendo provocada e 

incentivada pelos professores e realizada pelos alunos. Nos dias atuais percebemos que o trabalho com a 

leitura literária, tem se tornado uma preocupação para os professores de uma forma geral, e vem se 

transformando em alvo de várias discussões nos meios acadêmicos. Este presente trabalho trata-se de uma 

pesquisa de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro 

Preto e tem como objetivo geral identificar e analisar os métodos, os modos de ler literatura infantil que 

levam os alunos ao sentido das obras nos primeiros anos do Ensino Fundamental na Rede Municipal de 

Ensino da cidade de Itabirito/MG. Para o desenvolvimento desta investigação, recorreremos aos princípios 

teóricos referentes à abordagem qualitativa. Assim, seguiremos os procedimentos de coleta de dados 

concebidos por essa abordagem, realizando a observação, a aplicação de questionários e um roteiro de 

entrevista semiestruturada com os participantes da pesquisa. Nossos referenciais teóricos baseiam-se nos 

estudos sobre letramento(s), fundamentados e desenvolvidos por pesquisadores da área e nas investigações 

consecutivas ao desenvolvimento das diferentes formas de letramento, como o conceito de letramento 

literário. Acreditamos que com esta pesquisa entenderemos melhor o processo de escolarização da literatura 

e apontaremos algumas alternativas para que a literatura seja trabalhada na escola como arte, como proposta 

estética. 

 

Palavras-chave: Letramento literário; literatura infantil; formação leitora. 

 

C05B-11 - MOTIVAÇÕES DE LEITURA E O NOVO ROMANCE HISTÓRICO BRASILEIRO – 

UMA POSSÍVEL MUDANÇA CULTURAL DO PÚBLICO LEITOR 

 

Cristiano Mello de Oliveira 

 

Nas duas primeiras décadas do século XXI, tem-se notado um gosto comum entre os diversos tipos 

de leitores: a busca por compreender a História do Brasil através de romances históricos e livros de 

divulgadores de fatos recentes ou não. Em tese de doutorado, defendida em agosto de 2016, estabeleci uma 

espécie de conceito intitulado “Motivação do público leitor por romances históricos”, do qual me ocupei em 

identificar as múltiplas razões de curiosidade por parte do leitorado brasileiro pelo consumo de romances 

históricos na recém-atualidade. Nesta expressão autoexplicativa residia uma série de fatores que buscavam 

fundamentar o meu argumento: o que pesava no pensamento dos leitores (assíduos ou não necessariamente 

de romances históricos) quando assumiam o compromisso de leitura. Reforço que este tema ainda muito me 

fascina – e continuo buscando novas formulações que partam desta premissa. Na verdade, leituras e 

reflexões recentes vêm sendo observadas com o objetivo de dizer que a sociedade moderna mantém um 

forte apelo memorialístico e museológico sem, no entanto, alimentar que alguns “artefatos de época” podem 

constituir uma possível interface com a aquisição e a leitura de romances históricos, o que serviu de hipótese 

para analisar tal questão. A Indústria Cultural, sobretudo, ganha cada vez mais espaço no universo pessoal e 

doméstico dos novos tipos de consumidores. É comum identificar alguns adeptos antenados aos meios 

culturais massivos que remontam lembranças nostálgicas da sua infância ou juventude. Dessa forma, não é 

fácil se libertar de um passado que sempre foi contagioso em diferentes momentos. Objetos de uma 

determinada época ou de grupos de outras gerações tornam-se, a meu ver, cruciais para diagnosticar um 
crescente interesse pelos fatos pretéritos.  Diversas livrarias e lojas de departamentos no Brasil investem 

neste modelo de público nostálgico, ao completar suas prateleiras com objetos diversos sobre o efeito do 

passado. Estes funcionam como uma espécie de fetiche de consumo, robustecendo o desejo de satisfazer 

algo que ficou guardado na lembrança de várias gerações. Embora sem relação aparente com o objeto do 



 
 
Novo Romance Histórico Brasileiro, a aquisição de “artefatos de época” revela-se indispensável (pelo 

menos defendo esta possibilidade) para a compreensão da atual motivação deste tipo de leitor. Observo que 

a dimensão desta interface é ainda bastante incipiente no campo de estudo das relações entre a História e a 

Literatura. Dito de outro modo: formularei argumentos que defendam a vontade inerente do apelo à 

musealização pela sociedade contemporânea. Atestarei como alguns outros artefatos ligados à memória 

podem substanciar a possível curiosidade do leitor acerca do passado ou, ao menos, explicar em que medida 

estes modifica a forma de interação com o passado.  Esta predileção de leitura por meio deste subgênero 

literário também se relaciona com a compra e a aquisição de artefatos produzidos pela chamada Indústria 

Cultural que denomino de moda nostálgica. Calculo que a preferência não é fortuita, pois muitos leitores no 

Brasil encontram nesse estilo literário uma forma de fugir dos problemas cotidianos, conforme aponta a 

crítica. A presente intervenção averigua em que medida a aquisição de alguns artefatos de época se relaciona 

com a leitura de romances históricos. Como balizamento teórico, cada qual ao seu modo, utilizarei os 

autores: HUYSSEN (2000), SARLO (2010), BURKE (1994), FLECK (2017) dentre outros. Objetivo deixar 

como contributo algumas considerações a respeito deste novo modelo de consumo de conhecimento do 

passado, identificando algumas possíveis razões de motivação dos leitores. 

 

Palavras-chave: Artefatos de época; Novo Romance Histórico Brasileiro; Interesse e motivação do público 

leitor. 

 

C05B-12 - O PAPEL DOS MEDIADORES E DAS VIVÊNCIAS DE LEITURA NA FORMAÇÃO DO 

LEITOR LITERÁRIO 

 

Andreia dos Santos Oliveira e Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto 

 

Trata-se de projeto de pesquisa em desenvolvimento no doutorado em Educação cujo objetivo é 

compreender se há mediadores e, consequentemente, vivências significativas a influenciar na constituição 

do leitor literário de um grupo de crianças matriculadas no quinto ano do Ensino Fundamental I. Tendo 

como metodologia o diálogo formativo por compreender os sujeitos da pesquisa como seres expressivos e 

falantes, pretende-se inserir as crianças de uma escola pública municipal de Porto Velho/Rondônia em 

situação de leitura e contação de histórias para que os dados possam ser gerados. O objetivo foi delineado 

tendo como pressuposto a Teoria Histórico-Cultural e a Filosofia da Linguagem, portanto compreende-se a 

importância das relações sociais na aprendizagem e desenvolvimento humano. Se o homem não nasce 

homem e necessita do segundo nascimento- o social- para humanizar-se, pode-se afirmar que o leitor não 

nasce leitor. Ele se constitui pelas relações estabelecidas socialmente. Os aprendizados, dentre eles as ações 

envolvidas no ato social de ler, ocorrem ao menos duas vezes: primeiro no social e após no individual. Para 

isso há a necessidade de mediadores que promovam mediações significativas ao processo de formação do 

leitor. Apesar da pesquisa encontrar-se em fase inicial, algumas conclusões podem ser apresentadas, dentre 

elas destacam-se: o nascimento do leitor tem relação com as mediações literárias experienciadas e tornadas 

vivencias; É preciso que desde tenra idade as crianças tenham contato com as formas ideais de leitura e de 

leitores literários; a formação do leitor literário exige atitude responsiva e constante diálogo com texto. As 

estratégias de leitura constituem-se em profícua prática pedagógica na formação de leitores. 
 

Palavras-chave: Formação do leitor literário; Mediadores literários; Vivências Literárias.  

    

 



 
 
C05B-13 - O SANDUÍCHE DA MARICOTA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA PRÉ-ESCOLA 

 

Eva Dacome, Elianeth Dias Kanthack Hernandes e Renata Junqueira de Souza 

 

Se as oportunidades de leitura estiverem ao alcance das crianças, desde muito novas, elas vão 

construindo suas aprendizagens, ativando seus conhecimentos prévios e adquirindo novas experiências sobre 

a leitura e consequentemente sobre a escrita. As atividades de leitura para crianças necessitam, de acordo 

com Girotto e Souza (2010) ser significativas e corresponder aos interesses infantis, para que possam 

compreender e compartilhar experiências. O escopo dessa comunicação visa buscar desde cedo desenvolver 

o interesse pela leitura em crianças da Educação Infantil, por meio do uso de estratégias de leitura com 

livros de literatura infantil, visando despertar o gosto pela leitura, enriquecer o vocabulário, aprender a fazer 

inferências e estimular conhecimentos prévios. O trabalho realizado com as estratégias de leitura nessa 

experiência literária foi desenvolvido com crianças de pré-escola do município de Presidente Prudente, na 

qual eu sou professora da unidade e da sala. Os procedimentos metodológicos utilizados apresentam 

referências das autoras Isabel Solé (1998) e Yopp e Yopp (2001) em atividades de leitura: antes, durante e 

depois da leitura, que foram aplicadas à história O sanduíche da Maricota de Avelino Guedes. A atividade 

foi desenvolvida em três dias no momento da rotina destinado a “hora da história.” Os resultados obtidos na 

aplicação destas atividades permitiram ver mudanças significativas na relação criança – histórias, como por 

exemplo, o interesse em descobrir e conhecer o que está entre as páginas de um livro. Ensinar dessa maneira 

deixa qualquer professor entusiasmado e ciente de que vale a pena prosseguir no processo de formação de 

leitores literários. 

 

Palavras-chave: Leitura; Estratégias de leitura; Educação Infantil.  

 

C05B-14 - TUDO JUNTO & MISTURADO: LEITURA DE PALAVRAS E IMAGENS NA 

LITERATURA PARA CRIANÇAS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Hércules Tolêdo Corrêa 

 

Este trabalho se insere num projeto de pesquisa mais amplo, intitulado Literatura e Visualidade: a 

importância do projeto gráfico em livros para crianças na contemporaneidade, cujo objetivo geral é 

compreender a importância do projeto gráfico na leitura e mediação de leitura.  Neste artigo, propomos a 

análise do papel do projeto gráfico do livro Se eu abrir esta porta agora, de Alexandre Rampazo, premiado 

nas categorias Melhor Livro para Criança e Melhor Projeto Gráfico, pela Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil (FNLIJ) em 2019 (Produção 2018). Trata-se de um instigante produto cultural que conta 

amplamente com a participação do leitor e ou do mediador de leitura para a produção de sentidos a partir 

dos textos verbal e imagético. O objeto-livro se configura como uma “sanfona” que demanda do leitor uma 

maneira diferenciada de interagir com a obra e lhe permite mais de uma possibilidade de caminho a ser 

percorrido no ato de ler e interagir com a obra. Fundamentamos teoricamente a discussão a partir de estudos 

sobre multiletramentos e multimodalidade (COPE E KALANTZIS, 2001), e por estudos sobre imagens em 
livros infantis, publicados por Nikolajeva e Scott (2011), van der Linden (2011) e Ramos (2013), dentre 

outros. 

 

Palavras-chave: Literatura para crianças; multiletramentos; multimodalidade.  



 
 
 

C05B-15 - A INSERÇÃO DAS HQS COMO ATRATIVO À LEITURA E AOS CLÁSSICOS 

UNIVERSAIS 

 

Luciana Rebousas Cardoso de Almeida e Jonas Alves da Silva Júnior 

 

O trabalho em questão visou incentivar a leitura e o conhecimento de uma obra clássica a partir da 

sua transposição para o gênero história em quadrinhos, gênero esse conhecido no Brasil como a nona arte. 

Com o objetivo de estimular os alunos à leitura com a utilização dos clássicos universais, o encontro com a 

narrativa foi conduzido de forma lúdica, levando o aluno a uma irresistível viagem pelo maravilhoso mundo 

dos clássicos. Tomamos como base o clássico de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Partindo de uma das 

premissas da autora Ana Maria Machado, “... para começar a ler os clássicos, não é preciso ler o original”, a 

proposta foi a apresentação da HQs de Dom Quixote nos traços bem-humorados de Caco Galhardo, onde o 

leitor pode visitar algumas passagens mais significativas do clássico de Cervantes, em uma versão adaptada 

para HQs. Antes da obra em quadrinhos, oferecemos aos alunos um trecho da obra original, e percebemos a 

dificuldade que os alunos encontraram durante a leitura, indagando sobre algumas palavras, frases. Logo, foi 

ofertado a eles o mesmo trecho da obra, em quadrinhos, e a leitura foi feita com mais clareza e humor, 

diante das ilustrações e palavras menos rebuscadas, além do interesse em saber sobre a totalidade da 

narrativa, o que não foi demonstrado na leitura do texto clássico. Sabe-se que a HQs não substituiu a obra 

original, mas serviu de caminho para se chegar a ela de modo envolvente, pela leitura do texto em conjunto 

com a ilustração com traços modernos, no qual o aluno conseguiu acompanhar a narrativa com prazer e 

fruição. Ninguém deve ser obrigado a ler. Mas o incentivo à leitura de obras como os clássicos universais 

pode proporcionar grandes viagens, e nos deixar seguir e enxergar, através dele, uma nova leitura da vida, 

do mundo. 

 

Palavras-chave: Literatura; quadrinhos; leitura. 

 

C05B-16 - ESTUDO COMPARADO DE PRÁTICAS ESCOLARES DE MEDIAÇÃO DO TEXTO 

LITERÁRIO – ITUIUTABA/MG E MARIANA/MG 

 

Karina Klinke e Ivanete Bernardino Soares 

 

O trabalho aborda práticas escolares de mediação do texto literário no Ensino Fundamental I em duas 

realidades: escolas públicas do município de Ituiutaba/MG, localizada no Pontal do Triângulo Mineiro e do 

município de Mariana/MG, na Região dos Inconfidentes. Em nossas pesquisas, pudemos reafirmar a 

importância da mediação de leitura para propiciar o acesso de qualidade ao texto literário, levando-nos a 

investigar estratégias eficazes de mediação, ajustadas a contextos reais de atuação. Assim, o objetivo é 

discutir tanto orientações formativas propostas a mediadores de leitura, quanto as práticas de leitura literária 

resultantes destas orientações. Para fundamentar nossas proposições, baseamo-nos na concepção de aula de 

João Wanderley Geraldi como um acontecimento, no qual a mediação pedagógica é fundamental. Também 

nortearam nossas reflexões a discussão de Magda Soares sobre a escolarização da literatura; o conceito de 
letramento literário desenvolvido por Rildo Cosson, Graça Paulino e Roxane Rojo; as considerações de 

Ângela Kleiman sobre formação do leitor e formação do professor de língua materna e, ainda, o ponto de 

vista político de Maria do Rosário Mortatti Magnani a respeito da formação do gosto pela literatura. 

Acolhemos também a defesa da literatura como uma necessidade humana (CANDIDO, 1995), sendo, 



 
 
portanto, a busca por uma oferta igualitária uma forma de (r)es(x)istência literária, se considerarmos que 

pessoas de diferentes classes sociais e etnográficas possuem capacidades equânimes de desenvolvimento, 

faltando-lhes essencialmente a oportunidade e o acesso de qualidade. A experiência pôde comprovar que, se 

a mediação é feita com qualidade, o sujeito leitor é beneficiado de inúmeras maneiras. Em uma sociedade 

pouco letrada literariamente (FAILLA, 2016) e profundamente desigual como a nossa, é compreensível a 

cobrança por pragmaticidade da literatura. Porém, as funções da literatura superam as noções utilitaristas 

próprias de um sistema econômico que gira em torno da lógica do capital, conformando demandas mais 

humanizadoras e desalienantes. 

 

Palavras-chave: Literatura; mediação; letramento literário. 

 

C05C-01 - A DIMENSÃO ESTÉTICA NA DOCÊNCIA COM BEBÊS E CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS: INDÍCIOS DA FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Arlete De Costa Pereira, Eliane Santana Dias Debus e Jilvania Lima dos Santos Bazzo 

 

A pesquisa, em nível de doutorado, refere-se à dimensão estética na docência com bebês e crianças 

bem pequenas, com foco nas práticas de leitura mediada com livros infantis e/ou de literatura e tem como 

objetivo analisar se durante as narrativas oralizadas e lidas pelas professoras de zero a três anos, há 

elementos reveladores da dimensão estética e, ainda, se há ali pistas que possam indicar o início da formação 

de leitores. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizada em um Centro de Educação 

Infantil de uma rede municipal da Grande Florianópolis, com três grupos de crianças de zero a três anos. Os 

dados foram gerados a partir de observações em campo com produção de registros escritos e fotográficos e 

também com entrevistas às professoras desses grupos. Por defender a ideia de que o conhecimento é algo 

construído historicamente e a criança um sujeito social, a perspectiva é histórico-cultural e tem como 

principais interlocutores Walter Benjamim (2017; 2015; 2013; 2012a; 2012b; 2002) e Vigotski(2010; 2009; 

207; 203) aliado a outros campos de conhecimento, a saber: Educação Infantil com Barbosa (2010; 2006), 

Guimarães (2012; 2011; 2008); Literatura e formação do leitor na infância, Candido (2004), Meireles (2017; 

2016), Debus (2017; 2016; 2010; 2006), Souza (2016; 2015; 2011), Zilberman (2003), Colomer (2003), 

entre outros. Os resultados mostram que as crianças se constituem leitoras desde bebês e a mediação das 

professoras é fundamental nesse processo, elas se utilizam de uma série de elementos para envolver as 

crianças nas narrativas, procurando tornar esses momentos mais prazerosos, alegres, brincantes, e incentivar 

as crianças a gostarem das histórias. A organização dos espaços, o ambiente acolhedor, adereços como 

brinquedos, fantoches, dedoches, objetos sonoros, o corpo, a entonação da voz, as expressões faciais, os 

gestos, a ludicidade foram citados como elementos importantes para envolver as crianças nas histórias. 

 

Palavras-chave: Estética; Literatura; Bebês.  

 

C05C-02 - A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Maria Carmem Silva Batista 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da literatura infantil na formação e 

desenvolvimento da competência leitora no âmbito do espaço escolar infantil. É fato que a Infância perpassa 



 
 
por diversos contextos históricos de definições e classificações, tais como: aquele que não sabe falar; fase da 

inocência; ser humano em construção; adulto em miniatura, até os dias atuais em que é compreendida como 

o dono da própria construção do aprendizado. Ressalta-se a literatura por constatar que ela nasce dá 

necessidade de o homem compartilhar suas vivências, fantasias e valores por meios da oralidade e/ou da 

escrita. Assim, buscou-se perceber a importância da literatura no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, como também quais as estratégias utilizadas em sala de aula que despertam o 

prazer pela leitura e contribuem para a formação leitora e aprendizagem significativa das crianças. Ou seja, 

quais as respostas para a indagação acerca de como a literatura tem despertado o interesse na aprendizagem 

das crianças? Com base nessa problemática de estudo o procedimento investigativo se deu por meio de uma 

pesquisa qualitativa, bibliográfica e de campo. E, como instrumentos de pesquisa, utilizou-se questionários 

aplicados aos sujeitos de investigação, sendo estes, professores da rede municipal de ensino de Mossoró. 

Para tanto, travamos um debate teórico metodológico acerca da temática, nos reportando a BNCC, LDB e 

autores que trazem grandes contribuições teóricas, como: Ayres (2012); Azevedo (2010); Batista (2015); 

Coelho (2010); Freire (2011); Junqueira (2015); Pontes (2012); Zilberman (2010), dentre outros. O trabalho 

conclui que a literatura é fundamental na aprendizagem das crianças e exerce grande importância nesta etapa 

da vida, pois além do encantamento e desenvolvimento da criatividade e competência leitora, proporciona 

interação significativa entre os alunos. Além de ser um recurso excelente para o desenvolvimento das aulas, 

tornando-as dinâmica, lúdica e significativa. 

 

Palavras-chave: Literatura; Criança; Educação infantil; Aprendizagem. 

 

C05C-03 - A LITERATURA INFANTIL NA FORMAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA 

 

Maria Carmem Silva Batista e Verônica Maria de Araújo Pontes 

 

A literatura infantil no âmbito do espaço escolar desperta o interesse de reconstruir novos caminhos 

para a expansão do conhecimento que integra a descoberta dos novos saberes na relação que o ser humano 

constrói com o seu mundo. Sendo uma manifestação artística essencial para a formação integral do sujeito, 

têm a leitura como um mecanismo que projeta o conhecimento e a ampliação dos saberes humanos. Haja 

vista que a obra literária possui uma potencialidade de formação leitora como recurso transdisciplinar, na 

medida em que desenvolve competências e habilidades valiosas para outros campos de estudos. Na busca de 

entender o ser humano em toda a sua complexidade, o trabalho com o texto literário torna-se relevante e 

necessário para a apropriação de diversos conhecimentos ligados a própria vida cotidiana do sujeito. Neste 

sentido, o trabalho tem por objetivo conhecer a forma como está sendo mediada a literatura na prática do 

ensino de leitura para a formação e desenvolvimento da competência leitora. Sendo assim, este trabalho 

torna-se relevante ao ensino, visto que a literatura infantil deve ser imersa no universo de formação leitora 

desde a tenra idade, estimulando o sujeito a desenvolver estágios mais elevados de compreensão leitora 

essencial à formação cidadã. Dessa forma, realizou-se uma pesquisa de campo descritiva, observando a 

mediação docente diante das aulas de leitura em três turmas (2º, 4º e 5º anos) do Ensino Fundamental I em 

uma escola pública da rede estadual. Como suporte para a pesquisa foi aplicada como instrumento uma 

entrevista estruturada composta por dez perguntas, além do relato de observação direta das aulas ministradas 
das professoras regentes. E, para alcançar este propósito, utilizaremos autores renomados que pesquisaram 

sobre a importância do desenvolvimento da leitura no meio escolar, dentre eles: Zilberman (1987), Freire 

(2011), Solé (1998), Silva (2002), Azevedo (2007), Kleiman (2008) e Pontes (2012). 

 



 
 
Palavras-chave: Literatura infantil; Leitura; Competência leitora. 

 

C05C-04 - AS TRÊS PONTAS DO CHAPÉU: A LITERATURA, A LEITURA E A ESCOLA 

 

Camila Augusta Valcanover e Elisa Maria Dalla-Bona 

 

Propõe-se apresentar os resultados de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo pesquisa-ação, 

sobre o processo de letramento literário em três turmas de 6o ano de uma escola pública de Curitiba. A 

fundamentação teórica foi construída principalmente com base nas noções de letramento literário de Cosson 

(2014). O estudo foi desenvolvido com o objetivo de fortalecer o processo de formação do leitor literário a 

partir da aplicação da sequência didática expandida, postulada por Cosson (2014), uma proposta de ensino 

de leitura literária na escola básica, visando à formação de uma comunidade de leitores a partir de atividades 

coordenadas de ensino e aprendizagem. A sistematização do ensino de literatura na escola garante que as 

estratégias de leitura sejam utilizadas para a formação de um aluno-leitor crítico, permitindo a reflexão sobre 

os processos de ensino da literatura e da formação do leitor literário. Para tanto, nesse trabalho serão 

apresentados os passos da sequência didática expandida (motivação, introdução, leitura, primeira 

interpretação, contextualização (teórica, histórica, estilística, poética, crítica, presentificadora e temática), 

segunda interpretação e expansão) e as atividades desenvolvidas para atender a cada um deles, inclusive de 

escrita literária, idealizada a partir dos preceitos de Calkins (1989), Ferreiro e Siro (2010) e Tauveron 

(2014). O desenvolvimento da sequência didática expandida culminou com a leitura, interpretação e 

expansão da obra A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos. Como principais resultados destaca-se 

a promoção do letramento literário, a inserção da literatura como cerne na disciplina de Língua Portuguesa e 

a requalificação do espaço da biblioteca. Os resultados também apontam para a eficácia da sequência 

didática expandida como metodologia para construção e consolidação do letramento literário na escola, para 

a importância da partilha de leituras entre estudantes como forma de incentivo à formação do leitor. 

 

Palavras-chave: Letramento literário; Ensino fundamental II; Sequência didática expandida.  

    

 

C05C-05 - EDUCAÇÃO LITERÁRIA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR- BAHIA: ESCUTAS E 

REFLEXÕES 

 

Rosemary Rufina dos Santos Perin, Fernando Azevedo e Jocenildes Zacarias Santos 

 

Esse trabalho tem como objetivo, conhecer as fontes, recursos e estratégias para a promoção da 

educação literária junto de crianças do 3º. Ano do ensino fundamental. O referencial teórico é baseado nos 

seguintes autores: Azevedo (2008; 2014); Azevedo & Balça (2016); Ferreiro & Teberosky (2016), Soares 

(2005). A pesquisa se caracteriza por ser de cunho qualitativo (Minayo, 2010). O método será o estudo de 

caso (Yin, 2017). Os resultados expectáveis são o desenvolvimento de ações que venham a contribuir para o 

desenvolvimento de competências adequadas a promoção de uma educação literária. 

 
Palavras-chave: Educação literária; Intertexto; literatura. 

 



 
 
C05C-06 - LEITURA EM VOZ ALTA:UMA PRÁTICA PARA O TRABALHO COM 

LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Marinete Maria da Guia Campos Barros, Erotildes Pereira Leite e Epaminondas de Matos Magalhães 

 

Trata-se de um estudo bibliográfico qualitativo, tendo como temática:Leitura em voz alta: uma 

prática para o trabalho com a literatura na educação infantil. Para desenvolvê-lo nos ancoramos nos autores 

Corsino e Pimentel (2014), Yunes (2003), Cosson (2018), Kleiman (1993), Lajolo (1993), Solé (1999) e 

Calvino (1990) que tratam da temática numa abordagem dialógica. Nesse viés, o objetivo desse estudo, é 

trazer para o professor da educação infantil, uma reflexão sobre a importância do trabalho com a leitura em 

voz alta em sala de aula, sendo uma potencializadora do encontro entre o leitor, texto e autor ausente. Essa 

prática de leitura pode ser utilizada na sala de aula para atingir alguns objetivos: inserir a criança no mundo 

da leitura sem que a mesma saiba fazê-lo por conta própria, possibilitar a criança o contato com o leitor 

modelo e contribuir para desenvolver o gosto por ouvir histórias. Para tanto, o professor precisa dispor de 

algumas habilidades como: concentração, expressividade, entonação, ritmo e ênfase para que  durante a 

leitura a criança perceba os detalhes sensórios e afetivos subjacentes ao texto. Durante esse momento é 

essencial a utilização de alguns procedimentos para motivar a entrada da criança no texto, pois este é um 

espaço discursivo entre o leitor e a obra em que diferentes vozes se fazem presentes: das ilustrações, dos 

personagens, do autor, do narrador, do projeto gráfico, das ideologias. Assim, esse estudo sinaliza que a 

prática da leitura em voz alta pode contribuir para familiarização da criança com o universo da leitura e da 

literatura contribuindo para a formação de leitores. 

 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Leitura em voz alta. 

 

C05C-07 - LEITURA LITERÁRIA E COMPREENSÃO DE TEXTOS NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Djalma Barboza Enes Filho e Taís Santos Martins 

 

Este projeto de pesquisa aborda a temática das práticas de leitura do texto de literatura em escolas 

públicas e tem como foco as implicações dessas práticas para a compreensão de textos e para o processo de 

formação de leitores. Seu objetivo é analisar as práticas pedagógicas de leitura literária presentes nos 

planejamentos dos professores das turmas de 5º anos, em 02 (duas) escolas públicas, no município de 

Cruzeiro do Sul/Acre, e suas implicações para o aprimoramento da habilidade de compreensão de textos e 

para a formação leitora dos alunos. Para isso, foi utilizada a abordagem qualitativa e realizada uma pesquisa 

bibliográfica por meio de um estudo descritivo e documental, onde foram analisados os planos de curso e 

sequências didáticas Para tanto serão utilizads como referencial teórico Barthes (2013), Candido (1995), 

Cosson (2014), Colomer (2007), Colomer e Camps (2002), Jauss (1994), Zilberman (1989, 2005); 

Marcuschi (1985, 2008) Mota e Spinillo (2013), Koch e Elias (2006); entre outros. Conclui-se com base nos 

documentos analisados que os textos literários estão presentes nos planejamentos e pratica docente dos 

professores do ensino fundamental, mas a forma como são usados ainda necessita ser debatida e revisada. O 
uso dos textos literários ainda é muito mais direcionado ao ensino de conceitos e gramatica, o que distancia 

da sua principal característica e finalidade, que é tornar os alunos reflexivos e críticos, capazes de empregar 

seus conhecimentos num contexto social complexo, tornando-se assim, leitores letrados. Ainda há muito o 

que se melhorar com relação a leitura literária na escola, contudo, é necessária uma continua busca por parte 



 
 
dos docentes para aperfeiçoarem suas práticas e formarem leitores de sucesso. Esperamos que esta pesquisa 

possa proporcionar uma reflexão sobre a necessidade de construir novas estratégias de abordagem do texto 

literário e contribua com os professores no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Leitura literária; Professores; Gêneros textuais. 

 

C05C-08 - LENDO VOZES NO PARQUE, DE ANTHONY BROWNE – UM ESTUDO 

COMPARATIVO DE RECEPÇÃO POR CRIANÇAS DE DOIS PAÍSES 

 

Darlize Teixeira de Mello, Liége Freitas Barbosa e Rosa Maria Hessel Silveira 

 

‘Picturebooks’, na literatura anglófona, e libros-álbum, na de língua espanhola, são denominações 

utilizadas para obras infantis recentes em que a conjugação entre texto escrito e ilustrações privilegia em 

grande parte a última, havendo uma particular interdependência entre as duas linguagens (ROCHE, 2015). 

Um dos escritores contemporâneos mais destacados nesta vertente, Anthony Browne, é autor de ‘Vozes no 

Parque’, notável livro em que um mesmo episódio é narrado por quatro vozes de participantes de uma cena, 

que envolve relacionamentos entre pessoas, atravessados por questões de classe social e geração. O presente 

estudo objetiva analisar e comparar sessões de leitura compartilhada da referida obra, realizadas com alunos 

de 5º ano de escolas públicas de Porto Alegre/RS/Brasil, com informações sobre sessões de leitura da 

mesma obra realizadas em duas escolas também públicas de Buenos Aires/Argentina e relatadas em 

Thomson (2016). Tal estudo resulta do projeto de pesquisa “Percursos e representações da infância em 

livros para crianças – estudo de obras e leituras” (apoio CNPq), que envolveu sessões de leitura e discussão 

(conversas mediadas) de obras previamente selecionadas. Ambos os estudos – a pesquisa brasileira e a 

argentina – inspiram-se nos estudos de Chambers (2007) e outros autores que enfatizam a importância do 

partilhamento da leitura literária. A análise comparativa permitiu verificar pontos de contato entre as 

diferentes recepções, em especial sobre: 1.aspectos inusuais das ilustrações; 2. a polifonia estrutural da obra 

e sua percepção (ou não) pelos jovens leitores; 3. a incorporação de elementos do universo infantil 

midiático; 4. a identificação das sugestões da obra sobre desigualdade social (em relação com a própria 

origem social dos alunos). O estudo permitiu a realização de inferências sobre a universalidade da obra e seu 

potencial desencadeador de leituras ricas, deflagradas por uma mediação adequada do adulto. 

 

Palavras-chave: Vozes no parque; leitura; literatura infantil; mediação; comparação de leituras. 

      

C05C-09 - LITERATURA INFANTIL E SEU ENSINO NOS ANOS INICIAIS DA 

ESCOLARIZAÇÃO 

 

Elisa Maria Dalla-Bona 

 

As críticas ao modo tradicional de abordar a leitura literária na escola são bastante conhecidas: textos 

inadequados e pouco atraentes para os jovens leitores; professores sem condições de fazer uma mediação 

qualificada (leitura em voz alta inexpressiva, interpretação mecânica); atividades pouco instigantes após a 
leitura (resposta a questionários). Os professores dos anos iniciais da escolarização comumente improvisam 

as suas aulas de literatura, muitas vezes, por desconhecerem as alternativas metodológicas que poderiam 

nortear seu trabalho. Nesta comunicação vamos apresentar três abordagens: o Método Recepcional, proposto 

por Vera Teixeira Aguiar e Maria da Glória Bordini (1993); as Sequências Didáticas (Básica e Expandida), 



 
 
de Rildo Cosson (2006); e Dime, enfoque proposto por Chambers (1993). O Método Recepcional possui 

cinco etapas que vão desde a determinação e o atendimento do horizonte de expectativas do leitor até a 

ruptura, o questionamento e a ampliação deste horizonte. As Sequências Didáticas Básica e Expandida se 

complementam e envolvem sete passos: motivação, introdução, leitura, primeira interpretação, 

contextualizações, segunda interpretação e expansão. Dime é uma proposta de conversação sobre leituras 

literárias. O enfoque se ocupa de como os adultos ajudam as crianças a deleitar-se com os livros, 

oferecendo-lhes contextos e atividades organizadas para estimulá-los a ler com avidez e reflexivamente. A 

conversação de Dime é uma maneira de dar forma aos pensamentos e às emoções suscitadas pela leitura 

literária. Dime tem êxito porque põe em primeiro plano a experiência do leitor ao ler o texto e compartilhá-

la com outros leitores. Ao tratar destas abordagens, esta comunicação pretende apresentar aos professores 

caminhos metodológicos para que despertem nos seus alunos o prazer de explorar obras literárias dentro do 

seu contexto, estabelecer relações intertextuais, conhecer autores e ilustradores, falar sobre o que leram e 

expressarem seus sentimentos, aprofundar interpretações de forma colaborativa. 

 

Palavras-chave: Leitura literária; metodologia de ensino; anos iniciais da escolarização.   

 

C05C-10 - MEDIAÇÃO DE LEITURA E HISTÓRIA DE LEITORES 

 

Nilo Carlos Pereira de Souza e Daniele Rodrigues do Nascimento 

 

O presente estudo aborda a experiência de leitura de alunos de escolas públicas da região 

metropolitana de Belém-PA, após ações de mediação de leitura literária desenvolvidas pelo Grupo de 

Estudos Literários na Amazônia e Formação de Leitor (GELAFOL). Ao desenvolver o projeto de pesquisa 

“Mediação de leitura: teoria e prática”, entre os anos de 2017 e 2018, os pesquisadores realizaram 

entrevistas com alunos das turmas participantes. As narrativas de alunos da periferia virando histórias após 

as ações de mediação compondo um pequeno documentário, intitulado: Vozes literárias: por uma escola 

leitora. Nosso objetivo principal é apresentar os efeitos de uma experiência bem sucedida de mediação de 

leitura literária em espaço escolar. O estudo mantém diálogos com as obras de alguns autores, tais como: 

Petit (2010), Lajolo (1982), Soares (2001), Freire (1995), Candido, (2004), Todorov (2009), Abramovich 

(1997), Cavalcanti (2002), Zilberman (1998). A análise dos dados da pesquisa demonstrou que o perfil leitor 

dos alunos foi se transformando, mudando também a percepção sobre o ato de ler desses alunos. 

 

Palavras-chave: Mediação; Leitura Literária; História de Leitores; Documentário.   

 

C05C-11 - O ENSINO DA LITERATURA NUMA PERSPECTIVA RECEPCIONAL: REFLEXÕES 

TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

 

Eliene da Silva Dias 

 

Considerando as abordagens teóricas sobre o ensino da literatura em sala de aula a partir da 

apropriação estética do texto literário pelo leitor e da sua aplicação no intuito de fazer sentido na vida desse 

leitor,  faz com que a literatura assuma múltiplas funções, em especial a aquisição de um repertório cultural 

capaz de fazer o indivíduo pertencer a um espaço social específico, bem como o surgimento de discussões 

em torno da abordagem e recepção do texto literário  dentro das instituições de ensino. Dessa forma esse 

texto propõe refletir sobre as condições de abordagem e recepção da literatura no ambiente escolar, bem 



 
 
como apresentar uma proposta metodológica a partir do método recepcional e suas implicações no ensino da 

literatura para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do sujeito leitor e da aprendizagem 

significativa da referida disciplina a partir da importância do texto literário no que se refere à leitura e sua 

significação. Para embasamento teórico fundamenta-se nas contribuições de Bordini e Aguiar (1993), 

Candido (2004), Jauss (1994), Zilberman (2014), entre outros. Após o levantamento das ideias discutidas 

nesse artigo, constata-se que o método recepcional contribui significativamente para que se repense o caráter 

tanto estético quanto historiográfico da literatura. Assim sendo a teoria da estética da recepção introduziu, de 

forma mais organizada, o debate sobre o aspecto recepcional dentro do campo literário, abrangendo as 

categorias autor/obra/público sobre as quais a literatura se alicerça. Sendo oportuno a crítica aos modelos 

tradicionais, cabendo a partir da teoria da estética da recepção aprofundamentos para uma construção 

ampliada de novos olhares em torno do ato da leitura e da formação do leitor. 

 

Palavras-chave: Literatura; Ensino; Leitor. 

 

C05C-12 - TEMPOS, ESPAÇOS E LEITURA: O ENCONTRO E A MEDIAÇÃO LITERÁRIA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Thamirys Frigo Furtado 

 

Este texto apresenta o recorte de um projeto de pesquisa de doutorado em desenvolvimento no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina 

(PPGE/UFSC) que busca compreender como os tempos e espaços de leitura potencializam a relação entre 

crianças e livros, focalizando o papel do professor como mediador desse encontro. A pesquisa vem sendo 

desenvolvida em uma instituição de Educação infantil da Rede Municipal de Florianópolis (SC) e justifica-

se pela necessidade da organização de tempos e espaços de leitura com o intuito de possibilitar a criança o 

acesso ao livro literário, ampliando suas vivencias de forma mediada, tento em vista que o ato de mediar às 

práticas sociais de leitura torna-se fundamental nesse processo em que a criança está conhecendo e entrando 

em contato com o livro literário. Refletindo sobre o ato de ler e como ele transcorre, a pesquisa vem 

conhecer e discutir sobre este espaço e tempo, não necessariamente como um ambiente permanente na 

instituição, mas um espaço e tempo proposto pelos professores mesmo na ausência de uma biblioteca e/ou 

espaços diferenciados, tendo estes, também como mediadores de leitura. Será elaborado um estudo de cunho 

qualitativo que se utilizará de procedimentos metodológicos provenientes da etnografia, com o intuito de 

obter dados referentes aos tempos e espaços coletivos de leitura, compreendendo como influenciam as 

práticas pedagógicas dos professores e a formação leitora das crianças, a relação da criança com o livro e 

com o tempo e espaço proposto pelo professor, bem como, a importância da mediação do professor neste 

processo de leitura, conhecido ou desconhecido pela criança. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Espaço e tempo de leitura; Mediadores de leitura.   

  

C05C-13 - UM TIJOLO AMARELO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS LITERÁRIAS: 

MEDIAÇÃO DE LEITURA DE O MÁGICO DE OZ 

 

Alessandra Barbosa 

 



 
 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a leitura em voz alta como alternativa metodológica 

para a formação de leitores. Para isso, utiliza a modalidade de leitura em voz alta, realizada pela professora, 

visando a melhoria da capacidade leitora e compreensão de textos literários. Procura-se analisar as 

contribuições no processo de formação de leitores a partir da recepção coletiva da obra O mágico de Oz, de 

L. Frank Baum, lida em voz alta, para e com estudantes de três turmas de 6.º ano do ensino fundamental de 

uma escola pública municipal de Curitiba, durante um trimestre. Sob esse aspecto, reflete-se acerca da ação 

pedagógica de mediação da professora na leitura literária, quando se trata da vocalização do texto literário, 

tendo por base, principalmente, Chambers (2007) ao discutir sobre os círculos de leitura, a leitura em voz 

alta e a figura de um adulto facilitador. Os resultados revelam que a obra escolhida possui o potencial 

almejado para instigar os leitores, promovendo conversas e debates e mantendo o interesse ativo pela leitura. 

Além disso, apontaram para a ampliação dos conhecimentos do leitor quando da utilização de mediação de 

leitura para facilitar a compreensão do texto literário, bem como a aproximação dos estudantes, unidos pela 

leitura da obra. A modalidade de leitura em voz alta realizada pela professora com a devida preparação 

prévia, atendo-se para entonação a fim de criar expectativas nos momentos oportunos, colaborou para que os 

leitores/ouvintes pudessem vivenciar a experiência estética do texto de modo mais aprofundado. Conclui-se 

também que houve maior envolvimento dos estudantes na realização da leitura compartilhada, valorizando 

os momentos de conversa sobre o texto. Com isso, constata-se que a prática de leitura em voz alta, 

compartilhada e mediada pela professora, constituem significativa ferramenta no processo de formação do 

leitor literário. 

 

Palavras-chave: Leitura em voz alta; O mágico de Oz; mediação de leitura; formação de leitores. 

    

C05C-14 - VIVENCIANDO O MÉTODO RECEPCIONAL: DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE A 

TEORIA E A PRÁTICA 

 

Daiana Lima Tarachuk e Elisa Maria Dalla-Bona 

 

Propõe-se apresentar os resultados de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo etnográfico, 

realizada no ano de 2017, ao longo de um semestre, com uma turma de 29 alunos do 3º ano (7 e 9 anos) do 

Ensino Fundamental I, de uma escola municipal de Curitiba. O estudo foi desenvolvido com a finalidade de 

compreender o processo de formação do leitor literário, a partir da aplicação de uma unidade de ensino à luz 

do Método Recepcional. Com isso, pretende-se refletir sobre o ensino da literatura e a formação do leitor 

literário, com base na prática do Método Recepcional como alternativa metodológica para o ensino de 

literatura, proposta pelas autoras Vera Teixeira Aguiar e Maria da Glória Bordini (1993). O referencial 

teórico que fundamenta tal metodologia são as teorias da Estética da Recepção e do Efeito Estético, de Hans 

Robert Jauss e Wolfgang Iser. Para tanto, o foco dado nesse trabalho é a reconstituição e descrição, em 

linhas gerais, dos aspectos que contribuíram para o processo de construção do conhecimento literário, 

durante a efetivação da unidade de ensino, sendo retomadas as cinco etapas do método (determinação do 

horizonte de expectativas, atendimento do horizonte de expectativas, ruptura do horizonte de expectativas, 

questionamento do horizonte de expectativas e ampliação do horizonte de expectativas) e os conceitos 

teóricos das teorias que o embasam. Reafirmou-se, assim, com esse estudo, a necessidade de professores 
embasados em teorias e estratégias metodológicas, as quais fundamentam um planejamento detalhado e 

flexível, com propostas motivadoras, que consideram os interesses dos alunos, como fatores que atuam 

significativamente no processo de formação de leitores literários. 

 



 
 
Palavras-chave: Ensino de Literatura; Formação do leitor literário; Método Recepcional.  

    

C05C-15 - MEDIAÇÃO DE LEITURA DE TEXTOS POÉTICOS E A FORMAÇÃO LEITORA: UM 

ESTUDO DE CASO 

 

Maria Luciana Scucato Benato e Mariana Medeiros Trautwein 

 

A mediação de leitura de textos poéticos no Ciclo I do Ensino Fundamental de uma escola municipal 

de Curitiba originou este trabalho. A experiência teve como objetivos: apreciar diferentes tipos de poemas, 

envolver a escola num ambiente cultural, ampliar o acervo cultural do aluno e da comunidade e proporcionar 

a produção e a divulgação de poemas escritos pelos alunos. Esses objetivos estão ancorados no conceito de 

letramento literário, uma experiência de dar sentido ao mundo por meio de palavras, de desvelar a 

padronização dos discursos, de expressar-se e de sentir a voz do outro, formando uma comunidade de 

leitores (COSSON, 2006). Considera-se que um projeto voltado ao texto poético deve evidenciar a 

qualidade estética do texto e ensinar a procurar possíveis significados (PINHEIRO, 2007), assim o trabalho 

com poemas possibilita uma aprendizagem que ultrapassa os conteúdos pedagógicos e valores morais 

curriculares. A mediação de leitura de textos poéticos seguiu os momentos propostos por Gebara (1997) que 

privilegiam a leitura contemplativa, a apresentação da obra, o contentamento geral e a síntese. Foram 

escolhidos poemas de autores renomados brasileiros como Cecília Meireles, José Paulo Paes, Vinícius de 

Morais, Paulo Leminski, Marina Colassanti, Roseana Murray, entre outros. O incentivo à leitura de poemas 

ocorreu em diversos ambientes escolares, também durante o contraturno. Os resultados evidenciaram que o  

convívio com a poesia constitui porta de acesso à consciência crítica, à subjetividade, ao exercício da 

solidariedade, à inventividade (COELHO, 2011). Após algumas semanas de mediação, notou-se a 

motivação das crianças na busca de novas leituras, comprovada por um crescimento significativo nas 

escolhas de livros de poemas na biblioteca da escola, além do desenvolvimento da sensibilidade sonora em 

jogos de rimas espontâneos, da criação de imagens simbólicas e nas tentativas de escrita de textos poéticos. 

 

Palavras-chave: Poema; mediação de leitura; letramento literário. 

 

C05C-16 - SE UM(A) PROFESSOR(A), NUMA MANHÃ OU TARDE DE QUALQUER ESTAÇÃO... 

 

Roselete Fagundes de Aviz 

 

O presente trabalho estuda a relação entre formação do leitor literário (COLOMER, 2007) e a 

Pedagogia da Imaginação (CALVINO, 1990). Ele é fruto dos estudos da autora no Projeto de Pesquisa 

intitulado: Por uma Pedagogia da Imaginação nas Estratégias de Transição Educação Infantil/Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, o qual vem sendo desenvolvido junto ao departamento de Metodologia de Ensino 

do Centro de Ciências da Educação (MEN/CED/UFSC). O objetivo é sistematizar, explicitar, discutir e 

elaborar os conceitos-chave da Pedagogia da imaginação, enunciados ao longo da obra teórica e literária de 

Ítalo Calvino para colocá-los em relação com os princípios da formação do leitor literário (COLOMER, 

2007). Mesmo não sendo possível apontar com precisão todos os resultados obtidos até aqui, o que podemos 
ver em Calvino é que a formação do leitor literário seria a base para uma Pedagogia da Imaginação centrada 

na criança como um direito humano, como nos ensina Antônio Candido (2004). Se a família não exerce seu 

papel de iniciadora, algum adulto responsável deveria fazê-lo. Para Calvino, a Pedagogia da Imaginação está 

totalmente ligada à memória, à experiência de leitura que cada leitor constrói em sua viagem de formação 



 
 
(AVIZ, 2010). Eis o sentido de Calvino compreender a imaginação como “repertório potencial”. Nesta 

viagem de formação literária, o principal ancoradouro será a comunidade de leitores que se encontra na sala 

de aula, como propõe Colomer (2007). É nesse espaço que podemos perceber o modo como crianças 

significam a literatura, quais episódios podem influenciar no gosto do leitor. Porém, como argumenta a 

autora: na tradição educativa, os gostos e as reações dos alunos e seus julgamentos de valor nunca foram 

levados muito em conta. Foram considerados ilegítimos, um fruto derivado da escassa formação das 

crianças. 

 

Palavras-chave: Pedagogia da imaginação; Formação do leitor literário; Viagem de formação.  

   

C05E1-01 - A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA 

A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO CRÍTICO 

 

Susane Martins Ribeiro Silva 

 

A prática da leitura propele ao aluno a possibilidade de adquirir toda e qualquer informação e, 

consequentemente, o conhecimento, afinal a leitura arroja a prática do letramento. Com a literatura, essa 

perspectiva é elevada em virtude desse indivíduo ter contato com um texto elaborado a partir da observação 

da realidade do autor. Tão logo isso é percebido, a literatura acaba influenciando diretamente na formação 

de ideias e, conseguinte, na formação de opinião do leitor. Tendo como base essa premissa, este estudo 

mostra, em caráter hermenêutico, como a leitura de obras literárias na Educação Básica podem propor ao 

aluno leitor a possibilidade de formar opinião e estimular o exercício da criticidade. Essa prerrogativa 

objetiva arguir, além da Teoria da Literatura (COUTINHO, 2008; SILVA, 2009) e da Teoria do Pensamento 

Crítico (MELANI, 2013), bem como a inter-relação destas perspectivas (JAUSS, 2001), sobre a importância 

do estudo da literatura na formação do indivíduo formador de opinião através da avaliação de textos 

literários que promovem justamente um letramento sólido sob uma visão crítica. Ainda, considera-se a 

observação de como obras literárias significativas podem contribuir para a formação de opinião e, logo, no 

posicionamento crítico do leitor. Sob as premissas da reflexão e da observação, tal perspectiva é avaliada a 

partir de textos literários interpretados sob a ótica das teorias filosóficas relacionadas ao pensamento crítico 

bem como suas atuações. Assim, corrobora-se a ideia de como o estudo da literatura contribui 

significativamente para a formação de um indivíduo crítico e como este estudo auxilia no trabalho do 

docente e no fortalecimento dos objetivos a serem alcançados dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Literatura; Leitura; Criticidade.      

 

C05E1-02 - A MEDIAÇÃO LEITORA NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO 

 

Verônica Maria de Araújo Pontes e Helyab Magdiel Alves Lucena 

 

A leitura está presente nos espaços sociais onde a ação humana se faz presente. É, portanto, uma 

atividade que requer análise, crítica e significação por parte do sujeito ao que lê, possibilitando-lhe participar 
das práticas sociais letradas de forma ativa e partícipe, dando significado às suas ações. Todavia, algumas 

pesquisas e avaliações, a exemplo do PISA (Programme for International Student Assessment) e Retratos de 

Leitura, têm apontado que o Brasil se encontra em nível inicial de leitura nos últimos anos. Essa pesquisa 

está direcionada para a leitura e as investigações que têm sido realizadas a respeito do tema no contexto do 



 
 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, especificamente no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

- POSENSINO, ampla associação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA e IFRN. O nosso objetivo é catalogar as pesquisas realizadas por 

egressos e ingressantes do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO no que diz respeito à 

leitura. A abordagem da pesquisa é qualitativa, de natureza exploratória, tendo como técnica de coleta de 

dados a pesquisa bibliográfica em torno da leitura e mediação leitora. Nossa intenção é contribuir para que o 

Programa tenha um panorama acerca dessas produções compreendendo a necessidade da mediação leitora 

em curso de pós-graduação. Acreditamos que a pesquisa possa auxiliar para a classificação das pesquisas 

investigadas, qualitativo e quantitativamente, assim como serem discutidas e refletidas no campo do ensino, 

ampliando assim a investigação nessa área fortalecendo o POSENSINO e as práticas leitoras de mediação. 

 

Palavras-chave: Ensino; Leitura; Mediação. 

 

C05E1-03 - ABRIL COM OS LIVROS: UM OLHAR PARA A DIVERSIDADE 

 

Valdete Borges Homem e Josiane dos Santos de Medeiros 

 

Compreender a literatura como um poderoso instrumento de interferência na formação de leitores é 

de suma importância para o professor em formação, assim, este relato de experiência intitulado Abril Com 

Os Livros - Um olha para  a diversidade realizado com as discentes do curso de pedagogia do Centro 

Universitário UNINTER - Polo de Apoio Presencial de Sombrio/SC, permitiu buscar o conhecimento na 

perspectiva de refletir o papel do educador frente e sua formação de leitor. A metodologia consistiu na 

temática um olhar para a diversidade, abordando palestras com os temas: Protagonismo Negro na Literatura 

para a Infância; A educação para a autonomia; Dos Açores ao Açor; Intercâmbio Cultural: Da África para o 

Brasil; Desafios na Formação de Leitores e Estimular o Gosto pela Leitura. Estes temas foram escolhidos 

devido a sua relevância com o contexto atual em que vivemos. Para tanto discutiu-se em cada temática a 

importância da leitura para o desenvolvimento para a capacidade interpretativa e produtiva através da 

diversidade no universo literário; conhecer e compreender as diversas culturas que está inerente com as 

formas contemporâneas de conviver e se relacionar com o mundo. Os temas abordados ainda, trouxeram a 

perspectiva que é preciso se formar leitor, para formar novos leitores. 

 

Palavras-chave: Literatura; Diversidade; Formação de Leitores. 

 

C05E1-04 - CARTOGRAFIA SENTIMENTAL DE UMA ESCOLA: RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

DE UMA PROFESSORA NO TERRITÓRIO DA SALA DE LEITURA DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA E PERIFÉRICA 

Magna Domingues Torres 

 

Propomos construir uma cartografia sobre a atuação da própria autora como professora e 

Dinamizadora de Leituras Literárias na Sala de Leitura de uma escola pública na região na baixada 

fluminense do Rio de Janeiro. Foi feito um relato de experiências que desenha um mapa dos desafios e 
possibilidades que estão dadas nesse território. As provocações que surgem no cotidiano escolar 

representam um movimento de pensamento que foge da lógica arborescente (DELEUZE E GUATTARI, 

2011) e hierarquizada, abandonando certezas e determinações. O conhecimento se forma a partir das 

relações e essas experiências possibilitaram encontros de corpos e afetos que, a partir das suas 



 
 
desconstruções, formam conhecimentos sobre si e sobre o mundo. A partir dessa motivação, encontramos 

um lugar de diálogo através do conceito de Rizoma proposto por Deleuze e Guattari. Esses autores tratam de 

uma filosofia que prima pela diversidade das singularidades, valoriza a experiência sensível e por isso 

propomos trazê-la como ferramenta de reflexão e de diálogo com a nossa própria história. Os relatos surgem 

a partir das experiências de rodas de leitura e conversa onde trabalhamos com títulos da literatura infantil e 

infanto-juvenil, de autoras como Sonia Rosa, Lygia Bojunga, Ana Maria Machado entre outros. As 

discussões que os livros suscitaram foram divididas em quatro categorias de análise: Raça, Gênero, Família 

e Classe. Falamos dos desdobramentos potentes que surgem a partir do trabalho realizado na sala de leitura 

na busca da valorização das histórias individuais e coletivas assim como o entrelaçamento desses dois 

aspectos na construção de uma noção de pertencimento na vida das crianças. Essa investigação nos 

possibilitou ultrapassar a lógica linear de pensar e construir os encontros, trazendo uma reflexão sobre a 

potência da escola pública contemporânea, o que nos leva a concluir que só é possível pensar em uma 

educação transformadora a partir de um movimento de desconstrução. 

 

Palavras-chave: Escola; Encontros; desconstrução. 

 

C05E1-05 - EDUCAÇÃO LITERÁRIA: RESISTINDO À ADVERSIDADE 

 

Rosane Hart 

 

A literatura sobrevive às margens de um polissistema cultural, atrelada ao sistema de ensino em seus 

vários níveis. No entanto, ela nem sempre foi a (pre)ocupação primeira dos teóricos da literatura e dos 

programas de pós-graduação em Literatura e Letras. O questionamento de como aconteceu de o ensino de 

literatura na escola ter-se tornado o que é atualmente? A busca pela resposta teve início em Antologias 

Literárias a partir da década de 1930 até os livros didáticos em 2019. Como aporte teórico - Barthes, 

Todorov e Cyana Leahy-Dios – nos ajudarão a pensar e, quiçá responder para que temos literatura no 

currículo escolar? Qual a importância no contexto educacional de nosso tempo? Qual o papel da literatura na 

sociedade que temos e que queremos ter? Acrescento ainda outro questionamento sobre o apagamento (ou a 

diminuição) da leitura do texto literário no Ensino Fundamental II. Onde está o texto literário?  Responder a 

tais indagações demanda reflexão, pois a literatura representa um conjunto de discursos vivos e com 

características próprias, cujas fronteiras inconstantes são definidas por vários atravessamentos. Discursos 

estes definidos e reafirmados não somente pelas políticas públicas educacionais, mas principalmente por 

essas fronteiras inconstantes que a literatura ocupa em algumas etapas de ensino. Há, portanto, um 

descompasso entre o que é postulado em documentos oficiais, prática, metodologias, currículo e 

historiografia e sua real aplicabilidade no cotidiano das escolas espalhadas pelo país. No entanto, apesar das 

adversidades a literatura sobrevive, graças à educação literária. 

 

Palavras-chave: Educação literária; literatura. 

 

C05E1-06 - EXPERIÊNCIAS SENSÍVEIS COMO PROPULSORA NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE LITERATURA PARA ADOLESCENTES 

 

Letícia Caroline da Silva Jensen e Silvia Sell Duarte Pillotto 

 



 
 

A literatura pode ser muito mais do que uma disciplina em sala de aula. A partir de uma pesquisa no 

Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação, realizada em um espaço não formal de educação, 

percebemos pistas que podem contribuir no ensino e aprendizagem de literatura, principalmente com 

estudantes na faixa etária de 11 a 15 anos. O objetivo da pesquisa foi especialmente em aproximá-los do 

texto literário. Em cinco encontros, trabalhamos textos de autores brasileiros, abordando crônica, conto e 

poema. Por meio de experiências sensíveis, a intenção foi mobilizar os adolescentes para que lessem os 

textos propostos e, a partir deles, narrassem sobre seus sentimentos, colocando no papel suas impressões. 

Para isso, trabalhamos com base em Barthes (2000, 2004, 2006 e 2007) e Eco (2003) para subsidiar o 

conceito de literatura. Brandão (1995), Meira e Pillotto (2010) e Agamben (2008, 2017) para fundamentar 

experiências sensíveis. Um grande diferencial foram as abordagens cartográfica e narrativa, utilizadas para 

pesquisa de campo, produção de dados e escrita das narrativas dos adolescentes. Por meio das experiências 

estéticas, foi possível romper com concepções de certo/errado, o que contribuiu para que os adolescentes 

expusessem seus conflitos, inquietações e desejos. Nesse processo, a literatura fortaleceu vínculos afetivos, 

permitindo que os adolescentes compartilhassem suas experiências e impressões, aproximando-os das obras 

literárias assim como dos educadores e dos colegas. Percebemos então que tais alternativas também podem 

ser utilizadas em sala de aula, em uma aproximação constante das concepções de arte, educação e vida. 

Andando juntas, tais concepções podem contribuir na criação do senso crítico, poético e artístico dos 

adolescentes, e nesse sentido, a sensibilidade e o saber sensível passam a ser essenciais. São eles que dão as 

ferramentas para acessar a arte e a vida de forma diferenciada, destacando as subjetividades de cada um, 

somadas e compartilhadas no coletivo. 

 

Palavras-chave: Literatura; Experiências Sensíveis; Educação. 

 

C05E1-07 - INSTRUMENTO DE COMPREENSÃO E MEDIAÇÃO LEITORA PARA 

PROFESSORES 

 

Verônica Maria de Araújo Pontes, Maria Juliana de Macêdo Silva e Fernando Fraga de Azevedo 

 

A leitura tem sido alvo de pesquisas e propostas educacionais em torno da sua ampliação e melhoria 

tendo em vista principalmente os baixos índices de avaliação do nosso país. A leitura deve ser entendida 

como um ato de compreensão para que de fato possa ser significativa na formação de professores, 

principalmente dos anos iniciais, e por isso construímos um instrumento de compreensão leitora intitulado: 

Compreensão Leitora de Narrativas Ficcionais – COMPLEIN que nos possibilita identificar como os(as) 

alunos(as)/futuros(as) docentes compreendem a leitura dos contos tendo em vista que seu campo de atuação 

está voltado para a educação básica. Dessa forma, esse instrumento contribuirá para além da identificação 

desses(as) discentes também para a possibilidade de uma formação leitora inicial e continuada. O 

instrumento é uma ferramenta que tem o objetivo de diagnosticar o nível de compressão leitora para com as 

narrativas ficcionais daqueles que dele fizerem uso. O COMPLEIN está composto por cinco passos: teste de 

cloze; onde me encaixo? o que conta um conto? Tudo que começa tem seu meio e tem seu fim; conte-nos 

uma história. Para a sua construção tivemos como aporte teórico autores como: Pontes (2012), Azevedo 

(2013), Colomer (2007), Cosson (2009), Oliveira, Boruchovith e Santos (2009), entre outros. Nossa 
metodologia constitui-se de uma abordagem qualitativa com métodos mistos em que abordamos alunos(as) 

do 3º período de um curso de formação de professores, de uma instituição de nível superior pública do 

nordeste brasileiro. Compreendemos, com nossa pesquisa, que os(as) sujeitos ainda não se encontram no 

nível de compreensão leitora de narrativas ficcionais que possibilitem identificar suas características, assim 



 
 
como serem capazes de formarem leitores de literatura, de contos possibilitando envolvimento, interação, 

encantamento e compreensão do que leem. 

 

Palavras-chave: Formação; Compreensão Leitora; Contos. 

 

C05E1-08 - LITERATURA INFANTIL E ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA RELAÇÃO 

POSSÍVEL (?) 

 

Erotildes Pereira Leite, Marinete Maria da Guia Campos Barros e Epaminondas de Matos Magalhães 

 

O objetivo deste estudo é refletir sobre a relação entre a literatura infantil e o ensino de Matemática, 

tendo em vista que um dos grandes desafios na educação é influenciar os nossos alunos a serem leitores, 

além de melhorar o nível educacional no conhecimento matemático. Inegavelmente, o texto literário com 

sua linguagem polissêmica e plurissignificativa é um espaço de síntese da experiência humana, dos 

sentimentos, emoções, agregações de experiências culturais e subjetividades; por tais atributos, esta 

possibilita uma melhor compreensão do mundo, dos valores sociais e culturais da sociedade. Assim, esta 

vem se destacando em diversos estudos, como fator para o trabalho interdisciplinar. No ensino da 

matemática, bem como em qualquer outro momento oportuno no processo de escolarização, o bom trabalho 

com os livros de literatura infantil contribui para a formação de leitores, possibilitando a autonomia de 

pensamento e também o estabelecimento de relações e inferências, com as quais os alunos podem fazer 

conjecturas, resolver problemas, expor e contrapor ponto de vista. Nessa vertente, a pesquisa bibliográfica 

realizada, busca trazer suporte teórico para discussão, tais como, Soares (1999), Cosson (2012) e Carvalho 

(1987), que enfatizam a importância da literatura infantil no espaço escolar e também autores que apontam 

conexões possíveis entre a literatura infantil e o trabalho com diferentes tipos de textos nas aulas de 

matemática,  Smole e Diniz (2001), Smole et. al. (2004), Nacarato e Lopes (2013), além de artigos e teses 

dedicado ao tema em estudo.  Assim, propusemos aqui uma reflexão acerca da importância do ato de ler, 

associada ao trabalho com os livros de literatura infantil, na construção da aprendizagem do conhecimento 

matemático, demonstrando que a pesquisa em linguagem matemática pode contribuir também para a 

formação de leitores. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; Linguagem Matemática; Ensino.      

 

C05E1-09 - MEDIAÇÃO DA LEITURA E A ESCRITA LITERÁRIA NA OFICINA LITERÁRIA 

BOCA DE LEÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA: PROPOSTA PARA 

SERVIÇO DE EXTENSÃO 

 

Evandro Jair Duarte 

 

Trata da mediação da leitura no espaço da Biblioteca Pública de Santa Catarina como oportunidade 

para a produção escrita e a socialização de produções literárias, bem como da interação entre iniciantes da 

escrita criativa. Objetiva descrever as atividades desenvolvidas no serviço de informação oficina literária 
disponibilizada pela Biblioteca Pública no período de 2016 a 2018, com o intuito de incentivar os 

interagentes à prática da leitura e consequentemente, iniciar produções de escrita literária. Descreve uma 

proposta de serviço de extensão da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina para ser aplicado em 

escolas públicas municipais e estaduais. Tem como característica de pesquisa qualitativa, exploratória, 



 
 
descritiva, bibliográfica e estudo de caso. Analisa os dados registrados no blog da oficina do Wordpress e 

registros documentais arquivados na própria biblioteca. Com adesão de diversos profissionais de áreas 

distintas e a consequente publicação de um e-book disponível de forma gratuita para download. O produto 

desta investigação é a de oferecer um programa de aplicação das práticas da Oficina Literária em ambientes 

de bibliotecas escolares como um serviço da Biblioteca Pública de Santa Catarina, por meio do Serviço de 

Informação Oficina Literária Boca de Leão. 

 

Palavras-chave: Mediação da leitura; Escrita Literária; Biblioteca Pública; Oficina Literária; Serviço de 

extensão. 

 

C05E1-10 - O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO DO CONTO MARAVILHOSO NOS LIVROS 

DIDÁTICOS - UMA ABORDAGEM 

 

Mônica Spitz Garcia 

 

Esta comunicação tem por embasamento teórico a proposta de análise do discurso elaborada pelo 

linguista francês Patrick Charaudeau. À luz dessa teoria, analisaremos o contrato de comunicação do conto 

infantil O Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, e sua aplicação pedagógica em um dos volumes da 

coleção didática Português: Linguagens, de William Cereja e Thereza Cochar. O conto em questão figura-se 

como texto do volume destinado ao 6º ano, cuja  clientela apresenta-se, em tese, adequada ao universo 

literário infanto-juvenil.Tal escolha justifica-se também pela preocupação dos autores em atender a um dos 

objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que orienta para a seleção textual a partir da 

multiplicidade de gêneros. Quanto à opção pela teoria semiolinguísitica, cremos serem as noções de 

""contrato de comunicação"", ""cena enunciativa"" e ""ethos"" subsídios operacionais eficazes para a 

mediação de leitura no ambiente escolar. Tal análise permite evidenciar os ""jogos de enunciação"" que o 

enunciador escolhe ao pôr em prática seu projeto de fala, a cena que constrói para legitimá-lo, e também a 

corporalidade com que se reveste para dar credibilidade ao que enuncia. Discutiremos e defenderemos a 

classificação da literatura infantil como gênero literário de mesma importância que outros gêneros 

pertencentes à tipologia textual literária, observando, à luz da semiolinguística, suas peculiaridades, 

justificando, assim, o conto maravilhoso como um subgênero da literatura infantil. Ao analisarmos o conto 

maravilhoso na coleção didática em questão, daremos destaque, além dos critérios teóricos supracitados, a 

apresentação, a motivação para a leitura, a intertextualidade e o estudo do texto propriamente dito. Dessa 

forma, pautando nossas considerações na semiolinguística, pretendemos fornecer orientações que 

justifiquem o a escolha do conto maravilhoso no livro didático e auxiliem o trabalho do professor como 

mediador de leitura. 

 

Palavras-chave: semiolinguística; conto maravilhoso; livro didático.      

 

C05E1-11 - OS/AS BIBLIOTECÁRIOS/AS E A MEDIAÇÃO DE LEITURA: POSSIBILIDADES E 

ECOS NA FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

João Paulo Borges da Silveira e Daniela Corte Real  

 

Este artigo nasce do entendimento de que a formação de leitores literários e a mediação de leitura 

não são exclusivas dos professores de português e/ou de literatura, já que outros profissionais que têm 



 
 
qualificação para o trabalho com a mediação de leitura no ambiente escolar estão sendo pouco aproveitados. 

Falamos aqui, especificamente, dos(as) Bacharéis(las) em Biblioteconomia. Partimos dos resultados de uma 

pesquisa que teve como foco as políticas públicas para a formação de leitores no Brasil. E que problematiza 

as respostas de professoras que trabalham com a mediação de leitura em escolas estaduais de um município 

do sul do País e aquelas que estão em desvio de função atuando nas bibliotecas (normalmente retornando de 

licenças saúde e/ou próximas de suas aposentadorias). Nas respostas dessas professoras observamos uma 

série de fragilidades que apontam para lacunas em sua formação que refletem, diretamente, em suas práticas 

de mediação de leitura. Anuncia-se, por exemplo, a morte do leitor já que as professoras lotadas nas 

bibliotecas contam que cada vez menos alunos procuram o espaço de forma espontânea, bem como àqueles 

que são ‘conduzidos’ pelos professores, ficam limitados a escolhas que não tomam como referência o desejo 

individual de ler - deixa-se de lado a perspectiva estética da literatura. A partir do conceito de mediação em 

Freire (2005, 1983), propomos uma abordagem crítica que não a considera como algo neutro, mas sim como 

ato de desvelamento da realidade que precisa considerar os sujeitos implicados no processo e que exige uma 

mudança de postura que considera que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que significa que o 

mediador precisa estar inserido na mesma realidade e conhecer o contexto no qual seus usuários também 

estão. E acreditamos que essa é uma das potencialidades da profissão de bibliotecário ainda pouco 

explorada.  

 

Palavras-chave: Mediação de leitura; Formação de leitores; Bibliotecas escolares.   

   

C05E1-12 - POR PÂNTANOS, VIAGENS E TRAVESSIAS: A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO 

SUJEITO POCONEANO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Soenil Clarinda de Sales, Maria Geni Pereira Bilio e Letíca Gisele P. de Moraes Queiroz 

 

Este artigo adotou como tema Por Pântanos, Viagens e Travessias: A Construção Identidária do 

Sujeito Poconeano na Educação Básica, sendo seu objetivo Analisar o processo de construção identitária do 

sujeito que vive em ambiente pantaneiro, situado no município de Poconé, onde se busca o conceito de 

Identidade identificando as particularidades de vida do jovem que vive naquele ambiente. Para atender aos 

objetivos propostos para esta investigação, elegemos a pesquisa qualitativa por meio de um estudo de caso. 

Para fundamentar a pesquisa nos apoiaremos nos autores como: Borone (2006); ECO (2003); Cândido 

(1995), Herrmann (1992) que trabalham essa temática com excelência, dentre outros. Partimos do 

pressuposto de que a obra literária consiste em uma manifestação artística que age sobre o ser humano e por 

esta razão, inferimos que a literatura oportuniza a relação do humano com o universo e que tal perspectiva 

influencia a capacidade formativa e identitária do ser humano como um todo. A literatura está presente na 

vida das pessoas mesmo àquelas mais humildes, que de uma forma ou de outra vivencia esses momentos 

com seus filhos através da contação de histórias, sendo esta ação determinante para despertar na criação o 

interesse pela literatura. Independentemente do tipo ou objetivo da leitura, todos leêm em alguns momentos 

de sua vida, exceto aqueles que não se apropriaram da leitura por um motivo ou outro. Por meio da 

experiência pessoal com a literatura, e apoiada por autores como Dom Aquino e Manuel de Barros, a 

pesquisadora defende o valor da literatura na construção da identidade e na criação do mundo do leitor. A 
pesquisa promoverá uma reflexão sobre a literatura e como ela é trabalhada nas escolas de Ensino Básico. 

Cândido (2000), já defendia a tríade autor-obra-leitor, pois, ele fala da pouca publicação de obras literárias 

principalmente no Estado de Mato Grosso. 

 



 
 
Palavras-chave: Construção identitária; Capacidade formativa; Literatura.   

 

C05E1-13 - PRÁTICAS DE LEITURA DE LITERATURA EM NARRATIVAS 

AUTOBIOGRÁFICAS DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II DA ESCOLA PÚBLICA DA BAHIA 

 

Simone Souza de Assumpção 

 

O presente trabalho é parte de pesquisa em andamento intitulada Narrativas de si e memoriais de 

formação produzidos por professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. O tema consiste nas 

práticas de letramento literário evidenciadas nos memoriais de formação e seu impacto na formação de 

professores. Como Objetivo geral desta proposta, está o de analisar os letramentos literários apresentados 

em memoriais de formação de professores da Educação Básica da Bahia, ampliando a investigação sobre 

pesquisa (auto)biográfica e narrativas de si como incremento na formação de professores. Entre os objetivos 

específicos, estão: analisar memoriais de formação sob a perspectiva dos letramentos literários; analisar 

práticas de mediação de leitura literária propostas pelos professores na sala de aula. Como fundamentação 

teórica, por sua vez, são utilizados os conceitos de escrita de si (PASSEGI, SOUZA e VICENTINI, 2011), 

de memorial de formação (PASSEGGI, 2016; ASSUMPÇÃO, 2018; 2019) e o de educação literária no 

âmbito escolar a partir de Dalvi (2013) e Dalvi, Rezende e Jover-Faleiros (2013) e ainda sobre letramentos 

sociais (STREET, 2014). O trabalho se ancora nos pressupostos da metodologia da pesquisa autobiográfica 

e das histórias de vida (PASSEGGI, OLIVEIRA, 2015) assim como na pesquisa bibliográfica. Como 

conclusões sempre temporárias, verificou-se, num corpus de 23 memoriais de formação, a mudança de 

percepção dos professores quanto a suas práticas como mediadores de leitura de literatura. A partir do 

momento em que refletem sobre suas memórias no mundo escolar e as práticas de letramentos a que tiveram 

acesso, compreendem que seu trabalho na sala de aula precisa mudar. O aporte teórico discutido no 

Programa de Pós-graduação ao qual se vinculam tais professores também é fator definidor dessa mudança. 

Os memoriais de formação, por sua vez, são dispositivos eficientes para a transformação na escola pública. 

Isso porque tem se revelado como gênero textual e metodologia que atendem às necessidades da pesquisa na 

interface entre Educação e Letras. 

 

Palavras-chave: Letramentos literários; Práticas de leitura de literatura infantil e juvenil; Leitura e 

concepção de literatura de professores de Língua Portuguesa. 

 

C05E1-14 - PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM ATELIÊ LITERÁRIO: EXPERIÊNCIAS DE 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Ana Paula Pereira 

 

O trabalho trata -se de uma pesquisa de tese em andamento sobre uma experiência de mediação 

literária premiada como uma boa pratica pelo edital: Todos por um Brasil, de leitores no ano de 2016. A 

experiência Poesia na FACE, um ateliê literário atendeu crianças com deficiência visual em processos de 
alfabetização. Tratamos as estratégias de mediação como meio para provocar o encontro com a literatura 

como encontro com as diferenças, assim como analisamos o que podem os encontros de crianças com 

deficiência visual com a literatura infanto-juvenil.  

 



 
 
Palavras-chave: Literatura; Processos de criação; Infância e deficiência visual. 

 

C05E1-15 - PROFESSORAS NA BIBLIOTECA: LOUCAS POR LIVROS 

 

Ieda Maria Kurtz de Azevedo, Cristina Maria Rosa e Simone Echebeste 

 

Tendo como objetivo observar, compreender e discutir a atuação de professoras que atuam como 

bibliotecárias em escolas urbanas e rurais no Município de Pelotas, RS, apresentamos a elaboração e o 

desenvolvimento de duas edições (2018 e 2019) de um Curso de Aperfeiçoamento.  Composta por 89 

escolas – 60 EMEFs e 29 EMEIs – as incumbências referentes aos serviços bibliotecários na rede municipal 

ficam a cargo de professoras formadas em diferentes áreas e que atuam “por gosto”, a maioria. Nossas 

referências indicam que a Biblioteca é um espaço destinado a políticas de leitura – como processos de 

acesso, uso, fruição e trocas relativas ao artefato mais importante de nossa cultura escrita, o livro –. Assim, 

argumentamos pela premência de que o espaço exista, seja significado pela gestão escolar e ocupado 

intensamente pelos sujeitos que habitam a escola. Para objetivar a formulação e o desenvolvimento de um 

diálogo entre Universidade, Secretaria de Educação e Professoras que atuam em Bibliotecas, em parceria 

inédita e por sugestão das interessadas, um grupo de trabalho foi criado em novembro de 2017. Desse, 

surgiu a proposição de um programa de aperfeiçoamento cujo foco é a formação do mediador em leitura 

literária na escola. Desenvolvido no ano de 2018, através de um encontro mensal não obrigatório, há 

atividades como palestras, aulas em livrarias e bibliotecas além de estudos de obras, de autores e gêneros 

literários. Entre os resultados, a aceitação por parte considerável de professores que atuam em Bibliotecas, a 

frequência dos inscritos aos encontros e o convencimento de que é necessário realizar uma avaliação 

qualitativa tanto do programa ofertado como das expectativas dos participantes. Ao analisar o impacto dessa 

proposição, intencionamos elencar práticas que oportunizem um aprofundamento nos estudos a respeito da 

relevância da biblioteca e seus acervos nas escolas. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas Escolares; Mediador Literário; Professoras na Biblioteca.    

 

C05E1-16 - PROJECT THE RAVEN: A FORMAÇÃO DE LEITORES E OS UMBRAIS 

LITERÁRIOS EM EDGAR ALLAN POE 

 

Daniela Bunn 

 

Na busca por mediar leituras diferenciadas em sala de aula, para alunos do Fundamental II, escolheu-

se, como tema de trabalho, o poema “O Corvo” (1845), de Edgar Allan Poe. O projeto, desenvolvido com 

alunos do sexto ao nono ano, teve como objetivo a leitura e o estudo do poema em diferentes mídias, com 

foco na intertextualidade, a fim de que os alunos produzissem curtas-metragens e fizessem suas releituras do 

poema. Promover a leitura em voz alta, o trabalho em equipe, os estudos aprofundados do texto, o uso da 

intertextualidade e instigar a criatividade dos alunos eram objetivos específicos do projeto que teve como 

base teórica o crítico Gianni Rodari (1982) no que tange à criatividade, ao estranhamento e à figura do 

professor que deve entender seu aluno como produtor de cultura. Agregou-se ao projeto um episódio de Os 
Simpsons (1990), uma música do grupo The Alan Parsons Project, “The Raven” (1976) – que inspira o título 

desse artigo, o filme “O corvo” (2012), um livro em quadrinhos “O Corvo” (2009) e outras releituras a fim 

de mostrar ao aluno como a intertextualidade afeta o leitor quando gera reconhecimento. Na sequência, foi 

trabalhado também o conto “O gato negro” (1843), de Alan Poe, e vários curtas apresentaram os dois 



 
 
elementos simbólicos, o gato e o corvo. Os alunos se empenharam na atividade, vivenciaram o poema e os 

curtas comprovam os resultados e a necessidade de reinvenção dos modos de apresentação do texto literário 

- ou dos umbrais literários, entendidos aqui, em referência ao poema, como o limiar, entre o dentro e o fora. 

Entende-se que os umbrais marcam a experiência interna e, ao mesmo tempo, o voo com a leitura no espaço 

da sala de aula.  

 

Palavras-chave: Intertextualidade; Estranhamento; Formação de leitor; Mediação.    

 

C05E2-01 - REINAÇÕES DE LEITURA: MONTEIRO LOBATO EM PERSPECTIVAS 

 

Simone R. B. André 

 

O artigo procura refletir sobre as representações nas obras da literatura para crianças de Monteiro 

Lobato, a partir do binômio modos de fazer e modos de perceber, o enfoque no estético, na complexidade 

que envolve o ético e o político presentes nas produções de sentido. Buscamos possibilidades de respostas 

para a questão: quais são as percepções instituídas na literatura para crianças? Para tal, analisamos, 

brevemente, obras do autor entre 1920 e 2019. Apresentando um estudo teórico da história da literatura 

infantil e da ilustração por meio de questões sociológicas que envolvem uma produção literária: a concepção 

da infância, que se reflete tanto no texto quanto nas ilustrações; a recepção das obras ao longo dos anos e sua 

produção, com a edição e distribuição. Partir das obras “Narizinho arrebitado”; “Reinações de Narizinho” 

nas edições de 1948 e 1972 da Editora Brasiliense;  da edição de 2014 da Editora Globo;  e da edição de 

2019 da editora Cia das Letrinhas  traçamos comparativos de concepção de infância, que se fazem presentes 

nas ilustrações das diversas edições, além de uma breve comparação entre os textos das edições após a 

liberação dos direitos autorais de Lobato, em 2019. Objetivando esgarçar as compreensões entre os tempos 

utilizamos como aporte teórico Certeau, (1994) Ranciére (2000) e Benjamin (1994) refletindo a respeito da 

recepção nos dias de hoje, buscando abranger as dimensões política e estética e compreendendo a cultura 

como preceito para a nossa humanidade. Concluída a análise apresentamos um levantamento das diferentes 

concepções que regem as adaptações dos livros de Lobato, reiterando a importância da mediação de leitura 

para o reconhecimento da diversidade de representações e compreensões possíveis nos dias atuais." 

 

Palavras-chave: Lobato; Sociologia; Literatura.    

 

C05E2-02 - TCC DE PÓS-GRADUAÇÃO – ARTIGO 

 

Anna Luiza Lima Guimarães 

 
Este artigo propõe uma reflexão sobre a categorização do livro ilustrado como “livro infantil” ou 

“livro para a infância”, a partir da relação de leitura estabelecida com o leitor adulto. Investigamos aqui se o 

adulto, mergulhado na obra, ultrapassa essa barreira do que seriam narrativas “para criança”. Para 

refletirmos, usamos o livro ilustrado “Rosa”, de Odilon Moraes, uma obra inspirada no conto “A terceira 

margem do rio”, de João Guimarães Rosa, que passeia por essa fronteira da categorização. Tanto a obra de 

referência quanto o livro criado por Odilon oferecem ao leitor uma possibilidade de transitar entre memória 

e presente, infância e profundos questionamentos, o eu e o outro, ampliando limites da escrita – por imagens 

e por palavras – e da capacidade leitora em qualquer idade. A partir da teoria de Jorge Larrosa sobre a 



 
 
infância ser aquilo que, sempre além de qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança de nossos 

saberes, pergunto se justamente o livro ilustrado não provocaria este incômodo, este parar no tempo para 

“olhar mais uma vez” aquela página, aquela ilustração, aquela capa... Não seria isso o que causa intriga – e 

atrai – o leitor adulto para estas obras? Baseado na obra de Daniel Pennac, que defende uma relação de 

liberdade com obras literárias, este artigo também investiga a hipótese da relação dos adultos com os livros 

ilustrados estar se aproximando da relação com as demais expressões artísticas, permitindo, assim, que 

diferentes faixas etárias apreciem e se encontrem a partir de uma mesma obra literária. 

 

Palavras-chave: Literatura; infância; categorização. 

 

C05E2-03 - TRAJETÓRIAS DE LEITURAS DAS ALUNAS DO CURSO DE MAGISTÉRIO 

 

Carlete Maria Thomé, Franciele Thomé e Sandra Fonseca Pinto 

 

Este artigo propõe-se a traçar trajetórias de leituras de alunas do curso do magistério 

profissionalizante. Para tanto, optou-se por uma pesquisa diagnóstica de caráter qualitativo e investigativo, 

aplicando-se um questionário com questões objetivas e dissertativas. Para o alcance de informações reais e 

coleta de dados, o processo efetuou-se de forma espontânea e absolutamente livre pelos pesquisadores. 

Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é apontar o perfil de leitor e as trajetórias leitoras destes 

sujeitos, sua relação com a leitura e a sua formação de leitor ou não-leitor. Com a análise e interpretação dos 

dados de uma abordagem teórica entre a leitura e a formação do leitor, utiliza-se aportes teóricos, tais como: 

Vicent Jouve, Arnold Hauser, Ezequiel Theodoro da Silva, Jorge Larrosa, Chantal Horellou-Lafarge & 

Monique Segré e Robert Escarpit. Os resultados apontam para ausências de alternativas metodológicas no 

ensino de leitura no período de escolarização, principalmente na Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental. Outrossim, tal análise nos possibilitou constituir uma reflexão sobre a necessidade de 

estudo e formação continuada para os professores que atuam principalmente na Educação Infantil, Séries 

Iniciais e no Curso do Magistério para garantir a formação do leitor. 

 

Palavras-chave: Trajetórias de leitura; Perfil Leitor; Ensino; Magistério.  

 

C05E2-04 - UMA DRAG QUEEN COMO MEDIADORA DE LEITURAS LITERÁRIAS: A 

LITERATURA INFANTIL TENSIONANDO OS SCRIPTS DE GÊNERO 

 

Cristiano Eduardo da Rosa e Jane Felipe 

 

Nesta pesquisa investiguei como crianças, estudantes da Educação Infantil, são capturadas e rompem 

com os scripts de gênero a partir do contato com a literatura. O embasamento teórico se deu a partir dos 

Estudos de Gênero e dos Estudos Culturais em uma perspectiva pós-estruturalista de análise, valendo-me de 

autores como Guacira Lopes Louro, Jane Felipe, Fernando Seffner, Judith Butler, Michel Foucault, Marlucy 

Paraíso, Lise Elliot, Tomaz Tadeu da Silva, Rogério Junqueira, Cristina Rosa e Nelly Coelho, entre outros. 

A metodologia utilizada consistiu em três encontros, por meio de mediações de leitura literária realizadas 
por uma drag queen, além de rodas de conversa com dez crianças, com idades entre quatro e seis anos, logo 

após as leituras de histórias. As obras escolhidas para a pesquisa foram de autores/as nacionais e 

internacionais, com narrativas para crianças que oportunizassem o debate sobre as questões de gênero, assim 

como de classe, raça e sexualidade. Os encontros de leitura, inspirados no projeto estadunidense Drag Queen 



 
 
Story Hour, ocorreram em três momentos durante os meses de junho e julho de 2019, em uma biblioteca da 

cidade de Igrejinha, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por meio 

desta pesquisa, foi possível verificar movimentos que indicam como acontece a captura (aprendizagem, 

percepção e (re)produção) e a ruptura (negociação e subversão) dos scripts de gênero na infância. 

Evidenciou-se também que tais movimentos somente acontecem em ambientes democráticos e quando as 

crianças se sentem motivadas e seguras para se posicionarem e questionarem as normas que as regulam – 

sempre em uma matriz cisheteronormativa, seja na família, na escola, na igreja ou em outros espaços 

educativos e sociais dos quais elas participam desde a mais tenra idade. 

 

Palavras-chave: Scripts de gênero; Infâncias; Literatura Infantil; Drag queens.   

 

C05E2-05 - VIAJANDO COM E NAS PALAVRAS – FORMAÇÃO DE LEITORES NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Rosetenair Feijó Scharf 

 

O presente texto aborda sobre a formação de leitores no espaço da biblioteca tendo como objetivo o 

de possibilitar neste local uma ação dinamizadora de leitura e contação de história às Unidades Educativas 

que promovam experiências significativas, que busque oportunizar o desenvolvimento da estética, da 

oralidade, das sensações de fantasias, imitações, emoções, aventuras, fruição do texto literário e criatividade. 

Apresentar caminhos possíveis para desenvolverem-se projetos literários que levem as crianças da educação 

Infantil e estudantes do ensino fundamental a estabelecerem novos modos de ver, de sentir, de criar, de 

relacionar-se com a literatura, com a poesia, com o conto e todos os gêneros literários. A biblioteca deve 

estar voltada para ajudar a criança e o estudante a desenvolver sua capacidade de estudo, dando-lhe 

condições de ampliar seus conhecimentos, proporcionando momentos de leitura. O professor deve estar 

atento na diversidade textual, é no contato com os vários materiais escritos que ele vai oportunizando a 

criança e o estudante a conhecer várias histórias, criando com ela textos literários, transformando as palavras 

em movimento. Os espaços das bibliotecas escolares precisam ser lugares de movimento e de troca. Esta 

situação remete a busca de um novo modelo onde às pessoas possam se sentir atraídas e motivadas, dentro 

deste espaço literário. Precisamos buscar alternativas para que as bibliotecas possam ser um lugar de 

pesquisa, um local incentivador, mas também de interação e até mesmo de descontração. É preciso planejar, 

repensar e muitas vezes reorganizar o espaço da biblioteca para que fique atraente e aconchegante para que 

atraia crianças, jovens e também os adultos. 

 

Palavras-chave: Biblioteca; Formação de leitor; Literatura. 

 

C05E2-06 - A PERFORMANCE DO LIVRO ILUSTRADO CONTEMPORÂNEO: DO LIVRO 

PARA O MEDIADOR 

 

Lion Santiago Tosta  

 

O livro ilustrado destinado ao público infantil é um dispositivo literário, reúne várias expressões 

artísticas, chegando mesmo a receber nomeações que indicam a concretude dessa variedade de linguagens 

verbais, visuais e design. Da mesma forma, o livro também está cercado de múltiplos agentes mediadores, 

evidenciando um elemento importante e que deve ser considerado nas relações. Devido as intermediações 



 
 
performáticas que circundam o livro, é revelado o quando a performance em sua presentidade é relevante na 

contemporaneidade. Este estudo debruça-se sobre a performance do livro ilustrado contemporâneo, 

observando quais elementos de linguagem - sejam eles verbais ou gráficos -, orientam o performer mediador 

para uma exploração que aproveite o máximo que o objeto solicita em sua composição, compreendendo 

quais são os dispositivos estéticos que o livro utiliza para comunicar uma possível manipulação - 

considerando a importância de sua exploração antecipadamente, identificando sua forma potencial como 

experiência performática, sem todavia, infantilizar ou enclausurar sua manipulação a uma única forma. Para 

análise desta investigação, será proposta uma observação a partir de três elementos: posicionamento, jogo e 

ritmo. Desta forma, o corpus desta pesquisa pretende analisar sobre os aspectos elencados o livro Tombo lo 

Tombo, de André neves (2016), Aperte aqui de Hervé Tullet (2011), O livro Inclinado de Peter Newell 

(2008). convocando teóricos como Paul Zumthor, Walter Benjamin, Didi-Huberman, Renato Cohen  e 

Drucker, para refletir como essa relação livro-performance mediadora potencializa o ambiente de leitura 

como espaço propício de experiência em transformação, observando como o livro em seu desdobramento 

artístico se relaciona com os mediadores - sejam eles adultos, jovens ou crianças -, compreendendo-o não 

como um objeto que se finda em si mesmo, mas tal como a criança - acessa seu estado de infância brinca e 

reconstrói o que é apresentado diante de si em uma dupla-distância, nomeando e (re)nomeando o mundo ao 

seu redor em uma experiência de linguagem. 

 

Palavras-chave: Livro Ilustrado; Mediação; Performance.      

 

C05E2-07 - LITERATURA EM QUADRINHOS: FORMAÇÃO DE LEITORES POR MEIO DE 

PALAVRAS E IMAGENS 

 

Elaine Mendes da Mota 

 

A presente pesquisa de mestrado tem por objetivo investigar estratégias para a formação do leitor 

literário a partir da leitura de obras literárias adaptadas em quadrinhos. O enfoque desse estudo de caso está 

na recepção da Literatura em Quadrinhos por leitores/alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental II, 

tendo por objeto a leitura da obra Sr. William Shakespeare – teatro, de Marcia Williams. Para tanto, 

propomos a investigação por meio de questionários, diário de leitura e protocolo verbal para subsidiar o 

conhecimento e a reflexão sobre o processo de leitura da literatura em quadrinhos. As práticas sociais de 

leitura na sociedade contemporânea demandam do leitor habilidades e competências sobre variadas 

linguagens, códigos e formas de expressão reunidas, muitas vezes, em um único texto, veiculado sob os 

mais variados suportes e mídias. Imbricadas na mesma obra, a Literatura, arte da palavra, e a História em 

Quadrinhos, arte sequencial, formam um texto intersemiótico rico em possibilidades de percursos para o 

leitor em formação, além de constituírem um campo propício à iniciação estética. Partindo dessas reflexões 

e hipóteses, este estudo discute a interação do leitor com a(s)obra e o(s) autor(es) a fim de refletir sobre 

aspectos sócio e metacognitivos da leitura. Pretende-se contribuir com as discussões sobre formação do 

leitor literário e a relevância de determinadas obras e linguagens nesse processo. 

 

Palavras-chave: Formação do leitor; teoria da recepção; literatura adaptada em história em quadrinhos.
  



 
 
 

C05E2-08 - LIVRO DE IMAGEM E LEITURA MEDIADA: CAMINHOS PARA O LETRAMENTO 

VISUAL A PARTIR DA LEITURA DE HISTÓRIA DE AMOR, DE REGINA COELI RENNÓ 

 

Luciana Carolina Santos Zatera e Gisele Thiel Della Cruz 

 

Este trabalho aborda o livro de imagem enquanto gênero literário infantojuvenil, a partir da prática 

de leitura mediada, tendo em vista o letramento visual. Tem como objetivo apresentar possibilidades para a 

prática de mediação de leitura de livros de imagem, a partir da leitura da obra História de Amor, de Regina 

Coeli Rennó. Para isso, a teoria semiótica (BARROS, 2008) foi utilizada como instrumento para auxiliar o 

professor na mediação da leitura (BORTONI-RICARDO, 2012) do texto não verbal. O livro de imagem 

infantojuvenil, compreendido como uma narrativa visual, exige a atuação do mediador para que a leitura se 

configure como atribuição de sentidos. O texto é entendido, neste trabalho, conforme a semiótica (TERRA, 

2014), como objeto de significação, composto por elementos estruturados e captados pelos sentidos, de 

forma a estabelecer comunicação entre interlocutores, podendo manifestar-se em várias formas semióticas. 

A partir desse conceito, a concepção de texto aqui adotada possui caráter sociointeracionista, considerando 

autor e leitor como produtores de sentidos, historicamente situados. Assim, a leitura do não verbal também 

exige o uso de estratégias mediadoras de leitura (SOLÉ, 1998) que contribuam para o desenvolvimento da 

compreensão leitora.  O letramento visual relaciona-se à ideia de multiletramento e multimodalidade (ROJO, 

2012), que emerge na cultura digital, pela necessidade de ler além do verbal, contudo, a leitura da imagem é 

anterior à cibercultura. Sendo a imagem objeto de sentido, o letramento visual possibilita a ampliação da 

capacidade de produzir sentido a partir do texto imagético, que possui sintaxe própria (DONDIS, 2003). O 

trabalho aponta para a necessidade de planejamento de práticas de leitura mediada do livro de imagem, a fim 

de levar o leitor a atribuir sentidos à leitura, a partir da compreensão do conteúdo e de como o texto foi 

construído, o que é fundamental para o letramento visual. 

 

Palavras-chave: Livro de imagem; Leitura mediada; Letramento visual.  

 

C05E2-09 - DIGA-ME O QUE ME MANDA LER QUE EU LHE DIGO SE LEREI: UMA ANÁLISE 

DAS LISTAS DE LEITURAS OBRIGATÓRIAS PARA O SÉTIMO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Luciane Maria Wagner Raupp 

 

Sabe-se que, conforme apontam consecutivamente as edições da pesquisa Retratos da Leitura no 

Brasil, uma parcela significativa da leitura feita no país é devido às obrigatoriedades escolares e acadêmicas. 

A escola, portanto, torna-se o ambiente de mediação de leitura por excelência, direcionando as leituras de 

crianças e adolescentes. A estes, por sua vez, cada vez mais são ofertadas outras formas de narrativas que se 

desprendem da objectualidade do livro, encaminhando-se, por um lado, para um interessante caminho da 

interatividade, mas, por outro, para comportamentos massificados, alienantes e alienados.  Frente a esse 

estado de coisas, pergunta-se: as obras indicadas pelas escolas são capazes de despertar o interesse de leitura 
dos alunos? Para responder a esta questão e seus desdobramentos, este estudo de caso busca analisar listas 

de leituras obrigatórias de cinco escolas privadas de diferentes unidades da federação, buscadas na Internet a 

partir do termo “lista de leituras obrigatórias”. Como delimitação, elegeu-se o sétimo ano do Ensino 

Fundamental por se entender ser essa uma idade de transição entre a infância e a adolescência. Como 



 
 
resultado, observou-se que as listas de leitura desconsideram, em sua maioria, esse período de puberdade, 

silenciando questões relativas à sexualidade. Além disso, três das cinco listas desconsideram as questões 

estético-literárias, indicando obras de autoajuda e/ou best-sellers. Percebeu-se a ausência de autores 

nacionais ou internacionais consagrados pelos cânones, assim como um negligenciamento do gênero lírico. 

Como reflexão final, aponta-se para a necessidade de uma formação inicial e continuada dos professores, a 

fim de que possam realizar o trabalho de mediação de leitura com a sensibilidade e os conhecimentos 

necessários para tanto. 

 

Palavras-chave: Mediação de leitura; Leituras obrigatórias; Ensino Fundamental.   

 

C05E2-10 - CIRANDAS LITERÁRIAS 

 

Fabiola Chafin Gomes de Pinho, Rosângela da Luz Matos e Raquel Maciel Paulo dos Anjos 

 

Este estudo apresenta uma problematização sobre as implicações que a experiência da leitura literária 

provoca em jovens estudantes matriculados e egressos nos anos finais do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Virgínia Reis Tude, no município de Camaçari, localizado na região metropolitana de Salvador, 

Bahia. Os pressupostos teóricos tomam por referência os Círculos de Leitura propostos por Gonçalves 

(2014; 2018), Yunes (1999) e Cosson (2006). Seguem-se aqui também as concepções de leitura e escrita 

como uma prática cultural, conforme propõem Chartier (1999; 2002), Darnton (1992) e Hébrard (1990). Os 

objetivos consistem em compreender os efeitos que as experiências literárias provocam nos jovens e 

problematizar as discussões sobre o ato de ler como um processo que só se constitui na infância. O 

delineamento metodológico desse estudo segue a pesquisa aplicada em educação conforme propõem 

Hetkowski (2016) e Villaça (2010). Os dados apresentados são parciais, pois trata-se de um estudo em 

andamento e resultam de procedimentos descritivos e de intervenção participante com abordagem 

qualitativa. A pesquisa caracterizou-se por promover a leitura de textos literários e apoiar a produção de 

diferentes fanzines e livros artesanais dando ênfase para valores, saberes e linguagens praticadas pelos 

jovens estudantes. As análises iniciais refletem que ao aproximar as juventudes do texto literário livre de 

regras e exigências avaliativas amplia-se o mundo leitor em favor da interação entre jovens e consigo 

mesmos. Espera-se que a leitura literária vivenciada e compartilhada reafirme o direito universal à literatura 

enquanto experiência estética necessária para a produção de sentidos e da própria existência social. 

 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Jovens; Ciranda.      

 

C05E2-11 - SENTIDO-SE PERDIDO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Adriana Carolina Hipólito de Assis 

 

Dois dos mais reconhecidos ensaístas da modernidade Octavio Paz e Severo Sarduy afirmam que o 

barroco é uma característica da escritura latina americana, por traz dessa assertiva encontra-se, entretanto, 

um dos problemas da resistência por parte dos alunos de lerem textos contemporâneos justamente por 
estarem vinculados ao barroco são textos proliferantes, aleatórios e, muitas vezes, sem as antigas marcas de 

começo, meio e fim. A contemporaneidade ou a literatura contemporânea não se define. Na maior parte das 

vezes o aluno se perde nos espirais barrocos e desiste de ler. A não compreensão desses textos, por sua vez 

põe o mercado editorial e as leituras ofertadas em um tipo de discurso fácil que inviabiliza a compreensão 



 
 
do estilhaçamento textual e, consequentemente do próprio sujeito ou de sua latinidade. A mediação feita nos 

espaços escolares nem sempre se propõe a compreender essa sensação do aluno de sentir-se perdido diante 

do texto barroco e/ou contemporâneo e tampouco se propõe a fazer pontes entre a dita literatura 

contemporânea e os textos barrocos do passado de forma anacrônica. O barroco não está segregado como 

nos livros didáticos a um período historiográfico, ele é uma presença na contemporaneidade aparece 

cruzamento de narrativas intertextuais, nas personagens em metamorfose constante, na falta de centro 

narrativo não há nele o equilíbrio renascentista, classista, mas a tensão permanente do claro e do escuro, 

portanto, a reflexão que me proponho objetiva compreender essa nervura na aliança entre a literatura e a 

psicanálise com intenção de propor um ensino sem qualquer tipo de marginalização periodista e que 

possibilite nos ver como barrocos, como latinos. 

 

Palavras-chave: Barroco; contemporaneidade; psicanálise. 

 

C05E2-12 - LEITURA LITERÁRIA EM ESCOLAS DE POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA 

ACREANA 

 

Djalma Barboza Enes Filho e Eliane Santana Dias Debus 

 

O presente trabalho traz a público uma pesquisa em andamento que tem como tema a literatura para 

infância e as práticas escolares de leitura do texto literário adotadas na apresentação do repertório literário 

infantil aos estudantes das escolas de povos indígenas. O objetivo da pesquisa é analisar a prática da leitura 

literária em escolas de povos indígenas da Amazônia Acreana, no município de Cruzeiro do Sul/AC, e as 

implicações para a formação leitora e para o desenvolvimento do letramento literário dos alunos indígenas. 

Para fundamentação teórica usamos Zilberman (2003), Debus (2010), Almeida (2009), Brasil (1998), 

Candido (2004), Cosson (2014), Graúna (2013), Jekupé (2015), Munduruku, (2009, 2016, 2017, 2018), 

Potiguara (2018) entre outros. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e caráter descritivo, a natureza das 

fontes da pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo. A investigação possibilitará uma reflexão 

sobre a necessidade de construir novas práticas de mediação do texto literário em sala de aula e auxiliar na 

formação de leitores literários. Possibilitará, também, trazer contribuições empíricas mais sólidas para a 

análise do processo de formação do leitor literário e para o processo de letramento literário dos alunos 

indígenas, ao fazermos uma crítica à instituição escolar indígena e investigarmos a respeito das práticas 

escolares adotadas na apresentação da literatura para a infância aos estudantes das escolas de povos 

indígenas da Amazônia acreana. Além disso, é uma oportunidade, não só para pesquisadores, mas a 

população em geral que vive em outras regiões do país para conhecer, por meio da produção acadêmica e 

científica, o espaço acreano. 

 

Palavras-chave: Leitura literária; Letramento literário; Escola indígena.  

 

C05E2-13 - O BRANCO COMEU O ÍNDIO? COMO MANTER ABERTOS OS HORIZONTES DO 

IMAGINÁRIO INFANTIL 

 

Talita Gonçalves de Almeida  

 

Este artigo apresenta a sequência didática produzida para o 4º ano do ensino fundamental, que deu 

destaque aos livros Falando Tupi, de Yaguarê Yamã, e O Mário que não é de Andrade: o menino da cidade 



 
 
lambida pelo Igarapé Tietê, de Luciana Sandroni. O projeto trabalha dois gêneros textuais: a biografia 

ficcional e o verbete de curiosidades. Anteriormente selecionado pela escola, o livro de biografia, de 

Sandroni, trouxe a necessidade do estudo do modernismo, com foco na Semana de 22 e noções sobre o 

Manifesto Antropofágico, a partir do conhecimento sobre a atuação artística modernista, é possível dialogar 

acerca do olhar branco que exotiza e idealiza a cultura indígena. Já Falando Tupi, que é recheado de 

verbetes de curiosidades, trouxe reflexões sobre a perspectiva histórica, a contrapelo, de que os povos 

originários tiveram as suas culturas negadas e submetidas - à força - à cultura dos portugueses. A obra, 

escrita em Tupi e com legendas em português, proporciona a abertura para um diálogo aprofundado sobre o 

patrimônio histórico e cultural indígena e a ideia de identidade nacional, a partir de uma linguagem lúdica e 

própria à infância. Assim, este projeto pretende refletir sobre as contradições que permeiam a noção de 

sujeito civilizado e responder à questão norteadora: o indígena comeu o branco ou o branco comeu o 

indígena? Na tentativa, então, de pontuar, já no fundamental 1, as relações de poder que apagaram as línguas 

indígenas e transformaram as suas culturas nas culturas de um outro, dentro do discurso hegemônico. 

 

Palavras-chave: Povos indígenas; tupi; modernismo.      

 

C05E2-14 - O CONTADOR DE HISTÓRIAS-MEDIADOR DE LEITURA ANIMADA E 

COMPARTILHADA 

 

Claudete Terezinha da Mata 

 
O projeto busca estudar e formar narradores orais com a arte da mediação de leitura animada, para o 

cultivo do leitor-ouvinte afetivo e consciente da arte de ler, ouvir e contar para preservar a ancestralidade 

das narrativas orais tradicionais e contemporâneas. Conhecer os arteiros da oralidade: Narrador ancestral, 

tradicional e o profissional, para a interação com essas diferentes práticas, costumes e técnicas na formação 

de leitores-ouvintes conscientes. 

 

Palavras-chave: Histórias; mediador; leitura.      

 

C05E2-15 - ROALD DAHL: ESCRITA E ESQUECIMENTO ÁNGELA VILLALOBOS "ROALD 

DAHL: ESCRITA E ESQUECIMENTO 

 

Ángela María Cuartas Villalobos 

 

O presente trabalho é uma releitura do relato de Roald Dahl sobre o percurso que o levou a tornar-se 

narrador de histórias para crianças e jovens, releitura feita com base nas noções de memória e esquecimento 

de autores como F. Nietzsche e W. Benjamin.  Em “Golpe de sorte, como me tornei escritor”, Dahl relata os 

abusos que sofreu na infância e como estes foram amenizados pela leitura dos clássicos da literatura inglesa 

junto com uma ótima professora, a única que marcou positivamente seus primeiros anos de vida, graças à 

habilidade que ela tinha para a contação de histórias. Na idade adulta, Dahl passou por muitas outras 

experiências traumáticas relacionadas à guerra. Um daqueles eventos condenou-o a se conformar com um 

trabalho burocrático, onde foi descoberto como narrador. Daquele em diante momento, dedicou sua vida a 

escrever. Na sua literatura, Dahl constrói situações e personagens que transitam pelos territórios do insólito. 

Em “Golpe de sorte”, que acaba sendo uma poética da fantasia e da imaginação, diz explicitamente que o 



 
 
prazer da sua escrita está na atividade inventiva e que não se interessa por histórias reais. No entanto, é 

possível detectar em suas obras traços ridicularizados, ironizados e, em suma, bela e empaticamente 

recriados, daquela crueldade dos adultos ou dos mais velhos que ele tanto sofreu na infância. E como se, 

através de sua escrita, ele criasse coragem para elaborar o luto sem a perigosa sacralização da memória 

sobre a qual alguns autores contemporâneos chamam a atenção. Para apoiar esta hipótese, analisaremos 

brevemente o conto “O cisne”.  Alguns dos elementos desta narração permitiriam entender a escrita de Dahl 

como uma dessacralização da memória e do trauma através do esquecimento criador (ou memória ativa) que 

Freud e Ricouer (na mesma linha de Nietzsche e Benjamin) apontam como caminho efetivo de 

desenvolvimento humano. 

 

Palavras-chave: Narração; esquecimento; memória; Roald Dahl. 

 

C05E2-16 A POESIA E OS SENTIDOS SENSORIAIS: UMA PRÁTICA PARA A LEITURA E O 

LETRAMENTO LITERÁRIO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Kátia Regina Menon Miranda e Carmen Rodrigues de Lima 

 

A experiência em sala de aula tem nos mostrado que alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

geralmente, não manifestam motivação e tampouco interesse pelo gênero textual poema. Acreditamos que 

isso advém das práticas de leitura do texto literário em sala de aula, com abordagens tradicionais, e foco 

apenas na forma e na estrutura, como sugere a maioria dos livros didáticos. A poesia nos habilita a expressar 

sentimentos e a ressignificar a realidade que nos cerca. Além disso, alarga nossos horizontes, amplifica 

nossa criatividade e está intimamente ligada aos nossos sentidos, indo além das palavras e dos versos de um 

poema, pois está presente, também, em imagens, sons e aromas. Assim, nosso objetivo, neste trabalho, é 

apresentar uma proposta de intervenção pedagógica diferenciada, a fim de despertar, sobretudo, a 

sensibilidade dos alunos e o prazer poético, através do estímulo de seus sentidos sensoriais: a visão, a 

audição e o olfato, com o uso de artifícios e estratégias em sala de aula. Esta proposta de intervenção é 

baseada na sequência básica, proposta por Cosson (2016), que apresenta quatro etapas de desenvolvimento, 

a saber: motivação, introdução, leitura e interpretação. Entretanto, neste trabalho, apresentaremos apenas a 

etapa da motivação e da introdução. Os poemas selecionados, apropriados para a faixa etária, são de autores 

como: Cecília Meireles e Elias José, entre outros. Destacamos que as reflexões de Candido (1995), de 

Zilberman (2003), de Helder (2007), entre outros autores, contribuíram de forma significativa para a 

elaboração desta proposta. As expectativas com os resultados são de otimismo. Espera-se que os alunos se 

sintam motivados à leitura literária, uma vez que, por sua natureza, a poesia traz o encantamento, 

possibilitando a fantasia, a imaginação e a espontaneidade, o que pode contribuir para a criatividade em suas 

produções poéticas e para o letramento literário. 

 

Palavras-chave: Leitura; Poesia; Sentidos sensoriais; Letramento literário.   

 

C05E2-17 - O DESPERTAR DA CRIANÇA PARA O POÉTICO EM H’E OUTROS BICHOS 

INTELIGENTES, DE RONALD POLITO E GUTO LACAZ 

 

Regiane Magalhães Boainain e Elisa Ribeiro 

 



 
 

Não é de hoje que a literatura está presente na Escola. Entretanto, embora a instituição reconheça 

como um de seus papéis promover o contato da criança e jovem com a literatura, não o tem cumprido no que 

tange à formação do leitor literário, sobretudo quando se trata da familiaridade do aluno com a palavra 

poética. Motivos não faltam para o fracasso da empreitada: necessidade de instauração de novos paradigmas 

que superem o ensino tradicional da literatura nos cursos de Letras, despreparo dos professores para a leitura 

literária,  ausência de metodologias claras para o ensino da literatura,  queixas de pouca abertura da criança e 

jovem para o poético, sem contar o  já tão conhecido descaso  que sofre a Educação no nosso país. Sendo 

assim, embora a Escola reconheça a importância da leitura literária para a formação do aluno e se 

comprometa com ela, ainda está bem longe de atingir essa meta. Diante deste quadro bastante desanimador e 

perante o qual nos sentimos tão pequenos, dois caminhos despontam: desistir da tarefa de formar o leitor 

literário ou resistir a tudo isso com a Literatura. Tomou-se aqui a Literatura como caminho e, 

consequentemente, o desejo de se pensar em livros que ajudem tanto na manutenção genuína que a criança 

apresenta para o poético, como em sua formação para o modus operandi da Literatura. Acredita-se que não 

haja outra maneira de prepará-la para o poético se não pelo seu contato constante e, ao longo dos anos de 

escolaridade, com a palavra poética.   

Dessa forma, o objetivo desta apresentação é analisar h’ e outros bichos inteligentes (2017), publicado pela 

Editora Ôzé, evidenciando o livro ilustrado de Ronald Polito e Guto Lacaz como um exemplo de obra que 

possibilita o contato qualitativo da criança para o poético, bem como sua formação para a lógica da poesia. 

Para isso, serão analisadas as imagens (construídas pelo emprego exclusivo da tipografia) em diálogo com o 

texto verbal, a fim de demonstrar como essa interação toma rumo a um fim comum. Este trabalho tem como 

referencial teórico Linden (2011), Nikolajeva e Scott (2011) e Benjamin (2017). 

 

Palavras-chave: Poesia; sala de aula; livro ilustrado.      

 

C05E2-18 - TÚNEIS: DA ESCOLHA DA OBRA À FEIRA LITERÁRIA – UM PERCURSO DE 

LETRAMENTO 

 

Ana Carina Baron Engerroff e Nádia Conceição 

 

Quem passou pela Feira Literária em 2009, na Escola Autonomia (Florianópolis-SC) ficou 

impactado por um novo modo de conhecer os livros lidos pelas turmas: um “túnel” em que os visitantes 

interagiam com os estudantes de 8º ano em meio a cenários construídos artesanalmente. Tal trabalho, 

mistura de performance e encenação, virou tradição nos anos seguintes e se expandiu para outras turmas. 

Mas que percurso era trilhado para que se chegasse a esse artefato? De que forma havia ali a formação do 

leitor literário? A pedagogia de projetos e o conceito de letramento conduziram o caminho do trabalho com 

a leitura balizados pelas concepções de representação, identidade, negociação, interação e cognição.  

Acredita-se que essas dimensões abrem o caminho para agudizar o sentido da tarefa do 

professor/pesquisador de literatura e, ao mesmo tempo, desenvolvem o sentido de ouvir, mediar e 

principalmente integrar os estudantes que reconhecem e ampliam significados às obras estudadas. Essas 

abordagens pedagógicas pressupõem grupos alternativos em contextos em que a socialização, o tratamento 

da informação e o debate estejam inseridos no currículo escolar, gerando interação entre pares e 
fortalecimento do trabalho coletivo. Metodologicamente, a escolha da obra é o ponto de ancoragem, seguido 

por outras etapas como a contextualização sociohistórica, a organização da leitura, apresentações e debates 

em sala, diálogos interdisciplinares, entre outros. Observa-se que, ao fazer uma leitura qualitativa da obra 

escolhida, ir além do texto, despertar a curiosidade e a vontade de conhecer a obra e outras obras do autor ou 



 
 
do gênero, elaborar um produto inovador para apresentar na feira, tem-se o objeto concreto apresentado e 

exposto, e também uma prova incontestável da aquisição de competência e conhecimento. 

 

Palavras-chave: Letramento; pedagogia de projetos; formação do leitor.      

 

C05E2-19 - SABERES DOCENTES E A MEDIAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO INFANTIL 

 

Marília Forgearini Nunes - Orientadora e Julia Soares Martini 

 

No presente trabalho, que é parte da pesquisa “Mediação cultural e produção de sentido: diferentes 

objetos e espaços”, realizada de 2016 a 2019, refletimos sobre o papel do educador como mediador de 

leitura do texto literário infantil no contexto dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Tal reflexão 

justificou-se por entendermos ser necessário que os professores compreendam os efeitos de sentido 

decorrentes da relação verbo-visual que se estabelece no livro de literatura infantil. Esta sendo uma relação 

não apenas de identificação simbólica entre texto verbal e texto visual, mas principalmente semissimbólica, 

a qual exige do leitor outras habilidades além do relacionar, mas também o analisar, o identificar, o inferir e 

o comparar. Como material empírico para nossas reflexões, selecionamos o livro “Lampião e Lancelote”, 

escrito e ilustrado por Fernando Vilela (2016). Utilizamos como base teórica a semiótica discursiva e seu 

desdobramento voltado para o texto visual, a semiótica plástica. Tal perspectiva auxilia-nos a entender como 

o texto visual, a partir de elementos característicos de expressão, relacionam-se produzindo sentido em 

interação semissimbólica com o texto verbal. Com base em nosso referencial teórico e objeto empírico, 

questionamos: o que precisa saber o professor para auxiliar o aluno a estabelecer a relação entre o texto 

verbal e o texto visual de modo que a leitura do texto literário seja uma experiência produtora de sentido não 

apenas baseada na simples relação simbólica? Nossa hipótese baseada em outros estudos sobre a mediação 

da leitura do texto literário infantil (PANNOZO, 2007; NUNES, 2013) é de que o professor em formação 

para atuar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental precisa traçar um percurso individual de letramento 

literário com princípios que considerem a relação verbo-visual semissimbólica, com experiências concretas 

de leitura que ampliem e consolidem a sua formação leitora, habilitando-o a mediar a leitura literária. 

 

Palavras-chave: Texto literário infantil; produção de sentido; mediador de leitura. 

   

6 – LITERATURA JUVENIL: TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 
 

C06-01 - A GUERRA CIVIL ESPANHOLA EM NARRATIVAS JUVENIS GALEGAS 

 

Karina de Oliveira 

 

Embora haja na Espanha outros idiomas oficiais, durante um extenso período, somente o castelhano 

ocupou um lugar de prestígio social. No caso da Galiza, foram necessárias muitas reivindicações para o 

reconhecimento da língua galega e, consequentemente, da formação e consolidação do sistema literário 

desse âmbito. Especificamente sobre o subsistema literário juvenil galego, Roig Rechou (2015) aponta três 

importantes momentos desse processo, sendo o seu marco inicial entre as décadas de 60 e 70, com a 

publicação da obra Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas – seguida de dois outros títulos: 



 
 
Cartas a Lelo (1971) e Aqueles anos de Moncho (1977). Na sequência, nos anos 80 e 90 surgiram duas 

gerações de escritores, a Xeración do 68 e a Xeración dos 90, valendo-se de temas próximos da realidade 

dos jovens, com o fim de atender o público em questão. Por último, da metade da década de 90 até a 

atualidade, nota-se um período de inovação nos projetos gráficos editoriais da produção literária juvenil 

galega. Durante o Regime de Franco, havia um rígido controle quanto às temáticas presentes em obras de 

literatura infantil e juvenil, como, por exemplo, a própria Guerra Civil espanhola, que só veio à tona com a 

conquista da democracia (ROIG RECHOU, 2008). Considerando essa temática tabu, este trabalho tem o 

intuito de apresentar de forma breve o “ciclo das sombras”, composto pelas seguintes narrativas: “Noites de 

voraces sombras” (2002), “Tres pasos polo misterio” (2004) e “Corredores de sombra” (2006), todas de 

Agustín Fernández Paz. Dessa forma, essas obras proporcionam aos jovens leitores o conhecimento do 

passado e das barbáries ocorridas naqueles anos, pois tanto a “Guerra Civil quanto o pós-guerra seguem 

como feridas abertas, mesmo que muitos se referiram a elas como feitos esquecidos” (SOTO, 2008). 

 

Palavras-chave: Guerra Civil Espanhola; Literatura juvenil galega; Temas tabus. 

 

C06-02 - A HISTÓRIA DA DIFERENÇA E DOS DIFERENTES EM MINUANO, DE TABAJARA 

RUAS 

 

Silvani Lopes Lima e Fabiane Verardi 

 

A obra Minuano, do escritor gaúcho Tabajara Ruas, foi laureada pela crítica quando de sua 

publicação. O livro compõe-se de uma breve narrativa, curta em extensão, mas capaz de provocar profundas 

repercussões no leitor, que aborda parte da história do Rio Grande do Sul, ao recuperar episódios da 

Revolução Farroupilha, um dos mais longos conflito ocorridos no país, que se estendeu de 1835 a 1845. 

Nessa versão da história, quem narra os acontecimentos é o cavalo crioulo Minuano, um “pangaré”, 

“estragado” quando potro ao ter sido atacado por um leão baio, que conquista o leitor a cada novo parágrafo, 

deixando uma lição de força, humildade e respeito pelo outro. Misturando história e ficção, ao tornar 

grandes nomes da historiografia, como um o líder da revolução, General Bento Gonçalves da Silva, 

personagem ficcional, na obra, entretanto, ganha destaque a história dos vencidos, por meio da força da 

história de personagens como Fatumbi e rainha Djinga, os quais erguem o estandarte dos Lanceiros Negros, 

pelotão a quem Minuano muito se orgulha de ter servido. Na presente leitura, exploramos o caráter de 

metaficção historiográfica da obra enquanto recurso de sedução do jovem leitor a um tempo que funciona 

como meio de releitura crítica da historiografia. 

 

Palavras-chave: Minuano; Literatura juvenil; Metaficção historiográfica.  

 

C06-03 - A LITERATURA DE ROALD DAHL NO BRASIL 

 

Paulo César Ribeiro Filho 

 

O conjunto de obras literárias do escritor britânico Roald Dahl notabiliza-se por seu indiscutível 
sucesso no mercado editorial brasileiro. A popularidade da maior parte de seus títulos juvenis mantém-se em 

alta desde meados do século XX, quando foram realizadas as primeiras traduções para língua portuguesa de 

livros que já haviam conquistado o mercado mundial. Tal êxito é igualmente perceptível em relação às 

adaptações cinematográficas de alguns desses títulos; em certos casos, a fama da obra fílmica chega a 



 
 
preceder a da obra escrita. James e o Pêssego Gigante (1961), A Fantástica Fábrica de Chocolates (1964), O 

Fantástico Senhor Raposo (1970), O Bom Gigante Amigo (1982), As Bruxas (1983) e Matilda (1988) são 

algumas das obras de grande circulação livresca que receberam exitosas adaptações para o cinema. Objetiva-

se nesta comunicação divulgar alguns índices relevantes em relação à presença da literatura juvenil de Roald 

Dahl no mercado editorial brasileiro e nas escolas brasileiras. O método empregado na realização deste 

estudo pauta-se pelo mapeamento e conjugação de três importantes dados concernentes à recepção das obras 

do referido autor: (1) o número de edições/reedições em língua portuguesa de suas obras juvenis; (2) os 

títulos de sua autoria selecionados ao longo da história do PNLD (Programa Nacional do Livro e Material 

Didático); e (3) a presença desses títulos nas listas de material escolar de colégios brasileiros que se 

encontram disponíveis em rede. Os resultados obtidos a partir da análise de tais índices propõem, além de 

uma oportuna reflexão acerca do êxito da literatura juvenil estrangeira no Brasil, o vislumbre da profícua 

conjugação entre literatura juvenil e cinema no processo de formação de jovens leitores no país. 

 

Palavras-chave: Roald Dahl; Literatura juvenil; Literatura estrangeira; Literatura na escola; Literatura e 

cinema. 

 

C06-04 - A LITERATURA NA FORMAÇÃO DO JOVEM CONTEMPORÂNEO: REFLEXÕES A 

PARTIR DAS OBRAS FELICIDADE CLANDESTINA, DE CLARICE LISPECTOR E OLAVO, DE 

ODILON MORAES 

 

Regina Célia Ruiz  

 

Em tempos de profundas transformações sociais, percebe-se a importância de se verificar o quanto as 

narrativas literárias acompanham e interferem na formação do público juvenil. A partir de um diálogo 

estabelecido entre Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector e Olavo, de Odilon Moraes, este trabalho 

pretende analisar a rede de sentidos que se constrói marcando o entrelaçamento entre palavra e imagem. 

Com as duas obras, levantaremos reflexões sobre a busca dos protagonistas por uma felicidade que se 

apresenta como clandestina, construída sobre sentimentos em constante oscilação, demarcando os conflitos 

sempre presentes na fase da adolescência. Os dramas das duas histórias são evidenciados no 

entrecruzamento do visual e verbal, trazendo questões existenciais que marcam o jovem contemporâneo. A 

análise será fundamentada nos estudos de Michel Maffesoli, com reflexões sobre o indivíduo fragmentado, 

representado pelo homem da pós-modernidade, em diálogo com os desafios que Giorgio Agamben propõe 

sobre a contemporaneidade. A literatura quebra com a convenção, com o pensamento impulsivo e 

automático, possibilita experiências sensoriais de mundo, fazendo com que tudo vire espaço de intersecção. 

Em uma época de movimentos rápidos, de instabilidades e incertezas, faz-se necessário compartilhar, 

analisar e discutir sobre essas narrativas que rompem com as barreiras das aparências e se revelam pela 

profundidade de sentimentos e ideias. Ao traçar diálogos com a realidade, a literatura juvenil provoca o 

leitor por meio de experiências híbridas, fornecendo pistas e caminhos e afirmando seu papel no processo de 

evolução do leitor juvenil. 

 

Palavras-chave: Transformações; Diálogos, Adolescência, Conflitos, Pós-Modernidade.  
  

 



 
 
C06-05 - A METAFICÇÃO NAS OBRAS DE LYGIA BOJUNGA: A REVELAÇÃO DA 

AUTORREFERENCIALIDADE 

 

Gabriela Trevizo Gamboni Patrocinio 

 

Essa pesquisa tem por objetivo estudar a autorreferencialidade nas obras Intramuros (2016), Retratos 

de Carolina (2002) e Fazendo Ana Paz (1991), de Lygia Bojunga, no intento de estabelecer suas correlações 

no tocante ao emprego das estratégias metaficcionais, tendência essa expressiva na literatura juvenil 

contemporânea. Almeja-se, além da identificação de tais estratégias, refletirmos acerca da 

autorrefencialidade como motivadora e instigadora de um leitor mais reflexivo e crítico, haja vista que, ao se 

deparar com narrativas metaficcionais, esse leitor não será apenas um mero consumidor, mas, sim, um 

colaborador na construção dessas narrativas. A participação do leitor nessa (re)construção do texto literário 

acaba por ser um convite a experimentar os bastidores da produção artística, incitando-o a tornar-se mais 

reflexivo e a realizar uma leitura menos ingênua. A recorrência às estratégias metaficcionais evidencia-se 

nas três obras em estudo, mantendo, entretanto, peculiaridades: em Fazendo Ana Paz e Retratos de Carolina 

temos a denúncia da escrita lygiana.  No entanto, na segunda obra essa denúncia vai além: cede espaço para 

a própria Lygia revelar a manipulação lúdica da linguagem poética, a articulação de vozes discursivas e a 

dramatização, concretizados performaticamente em sua narrativa. Na verdade, não se configuram processos 

compositivos isolados, onde cabe ao leitor desenredar os atos de apreensão do texto. Em Intramuros, 

Bojunga parece atingir o ápice do seu projeto estético, pois, além de discutir o próprio fazer literário – como 

nas duas outras obras mencionadas – rompe vertiginosamente com um tradicional pacto de leitura, à medida 

que se ficcionaliza e, em um ato performático, constrói-se discursivamente junto à sua narrativa, elaborando 

uma ficção em que, mais do que representação, assistimos a uma inscrição do eu. Para fundamentar a 

investigação, recorremos às concepções teóricas de Linda Hutcheon (1984), Patricia Waugh (1984), Teresa 

Colomer (2003) Gustavo Bernardo (2010), Diana Klinger (2016) dentre outros" 

 

Palavras-chave: Metaficção; Autorreferencialidade; Contemporaneidade . 

 

C06-06 - CAIO FERNANDO ABREU E O DIÁLOGO COM O JOVEM LEITOR 

 

Graziele Maria Valim  

 
Este estudo objetiva analisar o romance Limite Branco, do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu 

(1948-1996), e o seu papel na formação de jovens leitores na contemporaneidade. A obra, dividida em vinte 

e um capítulos, conta a história do personagem Maurício, um adolescente desajustado que se encontra num 

processo de aprendizagem de si, da escrita, de descobertas de sua própria sexualidade. No decorrer da trama, 

é possível perceber, entre as alterações do foco narrativo – ora Maurício, com dezenove anos, assume a 

função de um narrador autobiográfico ao relatar suas angústias, medos noturnos, carências afetivas, 

alterações de humor, ora é o personagem, ainda com doze anos, que tem sua infância narrada no tempo 

presente por um narrador que não participa da história –, que o romance, ao alternar entre o mostrar e o 

narrar, torna-se um espaço de rememoração poética da infância e da adolescência. De acordo com Italo 

Moriconi (2007), Limite Branco não se trata de uma “evocação da adolescência, mas de uma despedida 

dela”, de modo que podemos considerar esse romance de Caio Fernando Abreu, devido à sua temática e 

arquitetura como uma narrativa crossover, capaz de transgredir ou transcender as fronteiras dos limites 

etários convencionais (Beckett, 2009). Justifica-se a eleição desse romance, pois, embora publicado pela 



 
 
primeira vez em 1971, Limite Branco é atemporal, visto conseguir, ao adensar temáticas da realidade social 

e humana, dialogar com o universo cultural e social da juventude contemporânea. Ademais, intenta-se, neste 

estudo, que esse primeiro romance de Caio Fernando Abreu impulsione o jovem a tornar-se um leitor 

crítico, capaz de superar o senso comum, ampliar seu olhar estético e perscrutar as sutilezas presentes nas 

demais obras do autor. 

 

Palavras-chave: Literatura juvenil; Leitor; Caio Fernando Abreu. 

 

C06-07 - EROS E PSIQUÊ: NOVAS TEXTURAS E MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES 

SEMIÓTICAS 

 

Maria Zilda da Cunha e Maria Auxiliadora Fontana Baseio 

 

Em O relato e o fogo: ensaios sobre criação, escrita, arte e livros, Giorgio Agamben conta uma breve 

narrativa envolvendo o retiro espiritual ao qual alguns líderes do judaísmo se submetiam em busca de 

respostas para suas inquietações. Segundo ele, esta pode alegorizar a literatura. Se a humanidade, ao longo 

de sua história, afasta-se cada vez mais das fontes do mistério e perde pouco a pouco a lembrança daquilo 

que a tradição lhe ensinara sobre o fogo, o lugar e a prece, disso tudo os homens ainda podem narrar a 

história e o que resta do mistério é a literatura. Somos seres de narrativa, tanto quanto de linguagem, é o que 

assegura Paul Zumthor, é o que pode explicar as variadas maneiras como cada sociedade faz mover a 

matéria narrativa, em permanente nomadismo e migração por diversos suportes, códigos e linguagens. A 

narrativa mítica, compreendida como uma das primeiras formas alimentadas pelo mistério e por um 

imaginário capaz de explicar verdades universais da condição humana, reserva a si a potencialidade de 

resistência em relação a qualquer ordem de fenômenos, sejam eles culturais, sociais, políticos, possibilitando 

avançar o mistério nas veias da matéria literária. Eros e Psique, entre tantas outras, é mito que transitou por 

diferentes sociedades e tempos. Sua história está inserida no romance do escritor latino Apuleio. Ângela 

Lago recria a narrativa, realizando singular conexão com o conto de fadas, por meio diálogos entre 

diferentes sistemas semióticos. A obra oferece ao leitor jovem e também ao adulto um reencontro com a 

matéria narrativa de illo tempore. Embora o sopro fabulador mantenha-se no tempo, a forma de 

materialização de cada arte difere pela forma de organização do código, pela linguagem, pelo suporte. Este 

trabalho propõe-se a investigar, com base nos princípios dos estudos comparados de literatura, os aspectos 

que engendram a matéria mítica na sua movência pelos diferentes sistemas semióticos. Esse percurso 

metodológico nos permite exercícios analíticos como forma de compreensão crítica sobre fenômenos 

culturais e de linguagem. 

 

Palavras-chave: Narrativa de recepção juvenil; Eros e Psiquê; imaginário. 

 

C06-08 - ESCRITORA-PERSONAGEM OU PERSONAGEM-ESCRITORA: A AUTOFICÇÃO DE 

LYGIA BOJUNGA EM INTRAMUROS 

 

Anderson Guerreiro 
 

Tratando-se de um gênero bastante novo no Brasil, a autoficção ganha progressivamente mais 

autores, leitores e uma gama de conceitos, teorias e estudos. Tal gênero nos interessa, nesse sentido, porque 

relaciona e mistura dois elementos de suma importância na literatura contemporânea: a ficção e a realidade. 



 
 
No gênero da autoficção, o sujeito autor está no centro da trama e, mesmo de maneira fictícia, fala de si, 

mantendo um aspecto altamente confessional, com experiências pessoais e até traumática. Assim sendo, o 

objetivo deste trabalho é analisar as relações muito próximas e quase imperceptíveis entre obra e vida na 

escrita de Lygia Bojunga, sobretudo no livro Intramuros (2016). Portanto, observaremos como a escritora se 

vale da autoficção para se inserir em sua própria narrativa e como sua presença na obra analisada nos revela 

o mundo da encenação do fazer literário, constituindo, dessa forma, uma metaliteratura infantojuvenil. Para 

tais análises, tomaremos como pressupostos teóricos a concepção barthesiana de biografema (Barthes, 2005; 

2012), as reflexões e aproximações com os conceitos de pacto autobiográfico (Lejeune, 1975) e autoficção 

Doubrovsky (1977), Colonna (2004) e Gasparini (2004). Além disso, teremos como base aportes críticos 

contemporâneos, como os estudos de Klinger (2012), Noronha (2014) e Souza (2002). A ideia aqui 

defendida é a de que a autoficção é uma estratégia à inclusão da figura do autor em sua obra, como se fosse 

uma máscara autoral, pois ao mesmo tempo em que é impulsionado ao desejo de falar de si, mantém o 

desejo de preservar-se e, de certa forma, de se esconder. 

 

Palavras-chave: Autoficção; Lygia Bojunga; Metaliteratura. 

 

C06-09 - FICCIONALIZANDO A HISTÓRIA: UMA LEITURA DA NARRATIVA JUVENIL OS 

ANJOS CONTAM HISTÓRIAS, DE LUIZ ANTÔNIO AGUIAR 

 

Alody Costa Cassemiro e Diógenes Buenos Aires de Carvalho 

 

Literatura e história se aproximam por meio de um elemento em comum, o discurso narrativo. Logo, 

configuram-se como gêneros de fronteiras capazes de narrar fatos ocorridos no passado. Enquanto a história 

erige seus enredos através de métodos que resguardam a linearidade destes fatos, contendo os seus níveis de 

subjetividade; a literatura faz o caminho contrário, utilizando recursos dotados de metáforas e alegorias, o 

que torna seu discurso mais subjetivo do que o da história. Ao levar isso em consideração, é que se elegeu 

como objeto de estudo para o desenvolvimento deste trabalho a novela Os Anjos Contam Histórias (2015), 

de Luiz Antônio Aguiar. Esta, por sua vez, trata-se de uma narrativa que resgata da memória nacional a 

história da Inconfidência Mineira, sendo ela conduzida pelo mistério do sumiço da cabeça de Tiradentes, um 

dos líderes da conjura a ser condenado à execução. Nesse sentido, objetiva-se analisar como se relaciona os 

fatos históricos da Inconfidência Mineira aos ficcionalizados na referida obra, tendo em vista o público alvo 

que é o leitor juvenil. Para isso, a metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico a partir do embasamento 

teórico de White (1994, 1995), Hutcheon (1991), Gobbi (2011), Ramos e Navas (2016), entre outros. 

Percebe-se que no plano ficcional de Os Anjos Contam Histórias há reconstruções de cenas da Inconfidência 

Mineira, como o sumiço da cabeça de Tiradentes e a morte de Cláudio Manuel da Costa; que ao serem 

narradas, demonstram a recuperação, a reinterpretação e ficcionalização da história brasileira na referida 

obra. 

 

Palavras-chave: Ficção e História; Literatura Juvenil; Os Anjos Contam Histórias.   

 

C06-10 - O LIVRO-OBJETO NA LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÂNEA 

 

Diana Navas  

 



 
 

A presente comunicação objetiva discutir a multimodalidade presente na composição dos livros-

objeto juvenis contemporâneos, explorando as relações estabelecidas entre as instâncias verbal, imagética e 

do design no processo de significação do livro-objeto juvenil. Ressaltaremos, em nossa investigação, o papel 

assumido pela materialidade na composição multimodal do livro-objeto e investigaremos como esse tipo de 

obra literária pode contribuir na formação de um jovem leitor mais crítico e ativo. Selecionamos, para a 

composição do córpora, livros-objeto publicados no Brasil neste início de século XXI, a partir de cujas 

leituras almejamos responder às seguintes questões: qual a relevância do projeto-gráfico na construção do 

livro-objeto juvenil enquanto instância também geradora de sentidos? Como o livro-objeto juvenil narra por 

meio da tríade palavra, imagem e projeto gráfico? Pode a leitura do livro-objeto contribuir para a formação 

de leitores mais ativos e críticos? Norteia-nos a hipótese de que a materialidade constitui dimensão narrativa 

de grande relevância na construção do livro-objeto juvenil e de que é justamente a fusão entre o texto 

híbrido (verbal e imagético) e o projeto gráfico o que constitui, efetivamente, a potência do livro-objeto 

endereçado preferencialmente ao público juvenil. Atraído, inicialmente, pelos aspectos gráficos e imagéticos 

oferecidos por este tipo de produção, acreditamos que o jovem, ao ser desafiado pela leitura simultânea das 

diferentes linguagens que constituem o livro-objeto, é levado à aquisição de competências de análise, crítica 

e interpretação, além de construir um repertório não apenas literário, mas visual e material. De natureza 

qualitativa, bibliográfica e pautada no método hipotético-dedutivo, a pesquisa fundamenta-se nos estudos de 

críticos contemporâneos de origem europeia e norte-americana, dentre os quais destacamos Kümmerling-

Meibauer (2018), Sipe & Pantaleo (2008), Dresang (2008), Nikolajeva (2008), Linden (2011), Kaiser 

(2015), Ramos (2017, 2019), Tabernero (2017, 2019), Calvo (2017) e Field (2018). 

 

Palavras-chave: Livro-objeto; materialidade; design; leitor. 

 

C06-11 - O TEXTO POROSO DE LYGIA BOJUNGA 

 

João Marcos da Silva 

 

A pesquisa tem como objetivo investigar os imbricamentos narrativos na obra Fazendo Ana Paz, da 

escritora de literatura infantil e juvenil, Lygia Bojunga. O livro é constituído por múltiplas vozes narrativas, 

ora um eu memorial apropria-se da fala, tendendo a relatos autobiográficos, ora são os personagens 

ficcionais que narram, num exercício que intenta apagar a referencialidade àqueles traços biográficos, 

deixando, porém, as marcas visíveis. Dessa tensão emerge uma narrativa que reflete sobre o processo, sobre 

a criação literária e o fazimento do texto. O estudo parte do conceito benjaminiano de experiência 

[Erfahrung] (BENJAMIN, 1987), que seria, para o pensador, a matéria da narrativa. Nesta perspectiva o 

narrador tradicional é um sábio, um conselheiro. Contudo, o conceito de narrador é repensado com o texto 

bojunguiano e o aporte teórico de Adorno (2003), Santiago (1989) e Kouyaté (2015), que propõem outras 

formas de narrar, sem que a experiência ¬e a representação sejam eixos fundamentais, mesmo que estejam 

presentes. Assim, o referente esmaece e é reconfigurado pela linguagem. Nesse sentido, a investigação da 

literatura de Bojunga pressupõe uma leitura não-hermenêutica (GUMBRECHT, 2010), que atenta não 

apenas para o referente que está sendo comunicado, mas para a superfície textual – a linguagem –, com suas 

rasuras e marcas falhas de construção, que são fundamentais para as discussões sociais e políticas de 
Bojunga, escritora inserida num contexto de ditadura e pós-ditadura militar. Os resultados parciais apontam 

para um texto fragmentado, constituído por lacunas e interrupções, em suma, poroso, que atribui valor ao 

processo e aos movimentos de construção e fazimento, podendo ser pensado tanto no âmbito estético, como 

enquanto reflexo da vida dos sujeitos e da sociedade representados. 



 
 
 

Palavras-chave: Lygia Bojunga; Narrativa; Processo. 

 

C06-12 - STEAMPUNK: O PORVIR DO QUE NÃO VEIO (NEM VIRÁ) 

 

Nara Marques Soares 

 

Este trabalho é o início de uma pesquisa sobre a criação de mundos fictícios na literatura juvenil 

contemporânea, enfatizando aspectos estéticos (e inevitavelmente éticos) que transbordam os limites dos 

livros e dialogam com outras manifestações artísticas, como música e artes plásticas, em um tipo específico 

de ficção científica: o Steampunk. O Steampunk não se limita, portanto, a um gênero literário, mas é tido 

como uma “estética que pode ser aplicada a muitos gêneros, subgêneros e gêneros híbridos” (Perschon, 

2012), cujas histórias são ambientadas na era vitoriana, mas afetadas por uma tecnologia a vapor diferente, 

inexistente, avançada para a época. Isso se verifica, como veremos, em alguns casos de criações literárias e 

fílmicas contemporâneas como em A bússola de ouro, A invenção de Hugo Cabret, O planeta do tesouro (A 

ilha do tesouro), que ligam o estilo retrô-vitoriano com a tecnologia contemporânea, mesclando elementos 

históricos verídicos com os ficcionais. Isso acontece também em grupos musicais como Steam Powered 

Giraffe e Professor Elemental; em games como Final Fantasy 6, Bioshock infinity e Avatar Korra; nas artes 

plásticas, como se pode ver na Steampunk Magazine. No universo do Steampunk, a ficção é produzida por 

cientistas e por escritores com a mesma espontaneidade. Esse tipo de ficção trabalha no imaginário juvenil a 

ligação estreita (e não de oposição) entre ciência e ficção, uma vez que revisita acontecimentos e invenções 

científicas que não se concretizaram no nosso passado/presente, mas que surgem no espaço ucrônico da 

ficção. Entendo ucronia como aquilo que, segundo Umberto Eco (Eco,1985), “poderia ter acontecido se o 

que realmente aconteceu tivesse acontecido de modo diferente”. Surgido com força nos anos 90, em 

histórias como A máquina diferencial, o steampunk conquistou rapidamente o público juvenil, que talvez 

esteja especialmente interessado na multiplicidade artística das ucronias. 

 

Palavras-chave: Steampunk; ucronia; ficção científica. 

 

C06-13 - TENDÊNCIAS DA LITERATURA JUVENIL PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA: 

IDENTIDADE E ALTERIDADE NA PRODUÇÃO LITERÁRIA DE ALICE VIEIRA PARA 

JOVENS 

 

Teresa Mendes 

 

Em Portugal, a literatura para jovens das duas últimas décadas do século XX, em grande medida 

devido à criatividade e à mestria inequívoca da escrita de Alice Vieira, a autora que revolucionou o 

panorama da produção literária para adolescentes e jovens a partir dos anos 80 no país, é palco privilegiado 

do eu, que se desdobra e multiplica narcisicamente numa pluralidade de vozes que concorrem para a 

construção de um sujeito em permanente confronto consigo próprio e com a alteridade. De facto, numa 

época dominada pelo individualismo e pela incomunicabilidade entre os seres, Alice Vieira dá voz a sujeitos 
textuais que assumem, na primeira pessoa, as vulnerabilidades e as contradições do seu sentir, os seus 

pensamentos e as suas convicções, na senda da explosão intimista que a modernidade acarretou. Nos seus 

discursos introspetivos, as personagens, maioritariamente femininas, narrativizam a problemática da 

constituição do sujeito como ser oscilante e dramático, plasmando na superfície textual os meandros da sua 



 
 
interioridade e o seu ponto de vista relativamente às situações de conflito ou incomunicabilidade ao nível 

das relações interpessoais e intergeracionais. Deste modo, neste artigo, pretende-se analisar as estratégias 

narrativas e discursivas que, no interior dos textos de Alice Vieira publicados nesse período da história da 

literatura juvenil portuguesa contemporânea, dão conta desse percurso de autognose por parte das 

protagonistas adolescentes e, simultaneamente, apresentam, de forma explícita ou implícita, pelas palavras 

ou pelo silêncio, o distanciamento afetivo e relacional com o outro. Assume-se, neste artigo, que as 

personagens adolescentes femininas que protagonizam as obras em análise não assumem apenas a sua voz 

singular, mas também a da geração e do género a que pertencem." 

 

Palavras-chave: Literatura juvenil portuguesa; Alice Vieira; construção do sujeito.   

 

C06-14 - TOLKIEN E AS HISTÓRIAS DE FADAS 

 

Cristina Casagrande de Figueiredo Semmelmann 

 

O autor J.R.R. Tolkien é comumente chamado de o pai da fantasia. Ainda que o título possa ser 

considerado pretencioso, de fato, o autor de O Senhor dos Anéis é tido por muitos como o pai da fantasia 

moderna — inclusive por autores contemporâneos de forte apelo popular como G.R.R. Martin, autor das 

Crônicas de Gelo e Fogo, e J.K. Rowling, autora da saga de Harry Potter. Por trás desse autor tão atraente 

por leitores de diversos níveis culturais de todo o mundo, há uma série de conceitos profundos, abstratos e 

transcendentes acerca das estórias de fadas, dos contos e das sagas mitológicas, do cristianismo e do 

paganismo, da natureza e da ciência. Pretendemos, com esta comunicação, trazer esses conceitos 

tolkienianos sobre fantasia, envolvendo o maravilhoso e o insólito para o público presente. Para isso, 

tomaremos como base teórica o ensaio do próprio autor On fairy-stories, bem como suas cartas para 

editores. O ensaio, que nasceu de uma conferência dada em 1938 na Universidade de St. Andrews, mostra a 

linha de pensamento de Tolkien que, dentre outras questões, busca um resgaste às histórias de fadas como 

um gênero tão respeitável quanto qualquer outro tipo de trabalho literário. A literatura que remete ao 

universo do maravilhoso, se bem escrita, teria um valor como arte que é. Além disso, ofereceriam fantasia, 

recuperação, escape e consolação. Veremos o significado desses conceitos e como eles se aplicariam no 

universo literário do autor e o legado que essa linha de pensamento deixou para as narrativas do gênero nos 

dias de hoje. 

 

Palavras-chave: Tolkien; fantasia; histórias de fadas.      

 

C06-15 - UMA POSSÍVEL LEITURA DE O AMOR TRANSFORMA E O MUNDO VISTO DO 

ALTO, CONTOS JUVENIS DE MARIA VALÉRIA REZENDE 

 

Fabiane Lemos de Freitas Garcia e Ricardo Magalhães Bulhões 

 

Este estudo tem por objetivo apresentar uma possibilidade de leitura dos contos juvenis O Amor 

Transforma e O mundo visto do alto da escritora Maria Valéria Rezende, textos pinçados da coletânea 
Histórias daqui e de acolá, na qual se considera a reflexão central de que as narrativas juvenis 

contemporâneas, desde Ruth Rocha, Ana Maria Machado e tantos outros autores que surgiram 

posteriormente, revelam uma postura crítica e tensa em relação à realidade, com narrativas que tematizam os 

conflitos da adolescência, como o cotidiano do trabalho, a violência física e psicológica, a família e as 



 
 
relações pessoais, etc. Na prosa poética de Rezende, destinada aos jovens leitores, as personagens não são 

exemplares, e a fantasia praticamente não existe. De um modo geral, elas são representantes de locais 

interioranos, não possuem nomes, são excluídas e ignoradas socialmente. Há uma forte tendência, por parte 

da autora, pela opção por escrever preferencialmente sobre os menos favorecidos, ela assegura não entender 

sobre ricos, mas acredita que é o pobre que precisa ser mostrado. Assim, pretendemos problematizar tais 

questões tendo como referencial teórico básico leituras de críticos que já salientaram essa complexidade 

estético-ideológica da prosa juvenil brasileira atual iniciadas já na década de 70 com narrativas que 

passaram a questionar um sistema vigente com uma temática social diferenciada daquelas produzidas 

anteriormente e prefiguradas como narrativas em tom de protesto, segundo Zilbermam & Lajolo (2003). São 

pesquisadores como Neuza Ceciliato, Vera Teixeira de Aguiar, João Luís Ceccantini, Ilma Vieira, 

Zilberman entre outros que deram sustentação a nossa pesquisa. 

 

Palavras-chave: Maria Valéria Rezende; Literatura Juvenil Contemporânea; Contos.  

 

C06-16 - HEATHCLIFF E CATHERINE EARNSHAW: UM CONSTANTE RENASCER EM 

OBRAS PARA JOVENS ADULTOS 

 

Ana Maria Bueno Accorsi 

 

T.S. Eliot (1989:39), em seu ensaio “Tradição e talento individual”, antes mesmo de a teoria da 

literatura assumir o conceito de intertextualidade, cunhado por Kristeva, afirma que “o sentido histórico leva 

um homem a escrever não somente com a própria geração [...], mas com um sentimento de que toda a 

literatura europeia desde Homero [...] tem uma existência simultânea e constitui uma ordem simultânea.”. 

Isto é o que sentimos ao ler algumas das produções contemporâneas para jovens adultos, que buscam na 

tradição de O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë, tema e referências. É o que acontece não só nas 

publicações best sellers: saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer, e trilogia After, de Anna Todd. Esta questão 

instiga análise, principalmente no que se refere à construção das personagens protagonistas. Edward Cullen 

e Bella, em Crepúsculo, e Hardin e Theresa, em After, repetem amores impossíveis, abusivos e eternos de 

Heathciff e Caherine. O desejo selvagem, vampiresco e agressivo dos protagonistas masculinos se repete, 

assim como a suposta busca por independência e racionalidade das protagonistas femininas sucumbe frente 

o “chamado” do amor e busca por proteção e segurança.  As perguntas que se impõem são: por que a 

literatura contemporânea para jovens adultos busca exatamente nessas personagens tradicionais eco para a 

construção de personagens de sucesso? Como, após a revolução feminista e o estabelecimento de novos 

papeis para o masculino e feminino na sociedade, encontram-se personagens femininas submissas e 

personagens masculinos que repetem comportamentos machistas fazendo tanto sucesso? Neste sentido, após 

estudos embasados em Stuart Hall e Foucault sobre identidades contemporâneas e em Fairclough sobre 

discurso e mudança social, assim sobre estudos de entrevistas feitas com jovens leitores, pretende-se dar 

conta do paradoxo. Os resultados ainda não são conclusivos, mas, para melhor se entender as juventudes 

contemporâneas, a análise do tema é pertinente. 

 

Palavras-chave: Literatura para jovens adultos; personagens; feminismo.  
 

C06E-01 - “ALGUNOS NO SABEN SER NEGROS”: LUTO SEM MELANCOLIA EM CARTAS A 

MI MAMÁ, DE TERESA CÁRDENAS 

 



 
 

Rosane Cardoso 

 

Frequentemente, o texto literário infantil e juvenil omite temas dolorosos da existência humana, 

como se não fizessem parte da vida das crianças e dos jovens. Ainda que o processo de superação de 

obstáculos seja fundamental para o leitor jovem, identificar-se com cenas de um cotidiano mais realista 

também pode vir a emancipa-lo como leitor, independentemente da realidade pessoal. Esta comunicação se 

dedica ao livro Cartas a mi mamá, de Teresa Cárdenas Ángulo. Cárdenas escreve obras ao público infantil a 

partir do contexto afro-cubano, sem negar-se a questões como o racismo em Cuba, a permanência do 

colonialismo, as dificuldades sociais vivida pelos negros. Na referida obra, uma menina sem nome escreve 

cartas para a falecida mãe, narrando o seu cotidiano frente à violência do mundo adulto. Enquanto descobre 

o papel sanador da escrita, a protagonista expressa um profundo luto. Contudo, esse luto não se apresenta na 

perspectiva melancólica discutida por Freud, no clássico estudo Luto e melancolia, mas se vincula a um 

modo de reivindicação. Para a criança, deixada com parentes que não a querem, a mãe deveria resgatá-la. 

Então, escreve porque já não pode mais com tanto silêncio. Por essa razão, no presente estudo, o luto é 

discutido como um fenômeno que, a partir da consciência da morte, expõe a personagem a quatro 

problemáticas intrinsecamente ligadas: a) o desaparecimento dos pais; b) o contexto étnico-racial que coloca 

sua identidade em xeque; c) o espaço social e religioso que a família reconhece e rechaça ao mesmo tempo; 

e d) a súbita perda da infância. As bases teóricas para a análise pautam-se em conceitos teóricos sobre 

literatura infantil contemporânea, luto e sofrimento na infância e identidade negra e cultura afro-cubana." 

 

Palavras-chave: Literatura infantojuvenil afro-cuban; Luto; Racismo; Identidade.   

   

 

C06E-02 - “UMA LEITURA NADA OBRIGATÓRIA: DIÁRIOS DE UMA TURMA SUPER 

POPULAR” 

 

Marta Maria da Silva Moreira 

 

O diário é um gênero literário utilizado para registro de experiências pessoais que atualmente tem se 

mostrado ostensivo e relevante, especialmente entre a audiência infanto-juvenil. O objetivo inicial das obras 

ditas biográficas residia no interesse pela “verdade”, mas no momento o que se percebe é o “falseamento de 

verdades” com o intuito de estreitar os laços entre o locutor e o interlocutor. O mercado editorial percebe 

nesse gênero literário, uma possibilidade de atingir possíveis consumidores. Os professores por outro lado, 

enxergam no interesse pelo gênero diário uma brecha para formar leitores. Partindo dessa relação entre a 

oferta do mercado editorial e a necessidade dos professores e alunos de desenvolver de forma qualificada a 

leitura cidadã, propomos neste trabalho uma sugestão de trabalho prático para ser desenvolvida durante as 

aulas de língua portuguesa com estudantes do Ensino Fundamental II. O referencial teórico, utilizando parte 

da noção de gêneros discursivos de Luiz Antônio Marcuschi. Os aspectos observados serão: os elementos 

intertextuais presentes, a estrutura narrativa, a construção dos personagens e as marcas implícitas que 

definem este gênero. 

 
Palavras-chave: Gênero discursivo; Identidade; Formação do leitor. 

 

C06E-03 - A TRADUÇÃO DE LIVROS DE VIAGEM PARA CRIANÇAS 

 



 
 

Camila Alvares Pasquetti 

 

O trabalho a ser apresentado é resultado de minha tese de doutorado pelo PPGI/UFSC. Neste estudo, 

observei o mercado global de livros de viagem para crianças na última década. Como boa parte da produção 

sobre o assunto no Brasil é traduzida, seu referencial teórico tem como base estudos sobre a Tradução da 

Literatura Infantil e Juvenil e também os Estudos Descritivos da Tradução. A partir destas duas perspectivas, 

a pesquisa foi dividida em dois segmentos de análise: um amplo e outro mais detalhado. A macroanálise 

correspondeu ao contexto de produção de livros e incluiu observações sobre o mercado editorial global e a 

observação de tendências nas publicações de livros sobre viagens traduzidos para o português brasileiro. Na 

microanálise comparei aspectos da tradução verbal e visual de livros de viagem para crianças. A 

comparação entre livros e outros produtos relacionados a turismo e às viagens (como websites de grandes 

empresas do ramo, guias de viagem, blogs e apps) ajudou a descrever como as práticas das indústrias do 

turismo e dos livros infantis e juvenis se fundem para seduzir consumidores de diferentes idades. Como 

conclusão, a pesquisa ilustrou algumas considerações de interesse linguístico, multimodal e também 

sociológico, a exemplo da tradução de elementos culturais, a tradução de aspectos visuais e gráficos, e as 

tendências do mercado global de livros de viagem infantojuvenis na última década. 

 

Palavras-chave: Livros de viagem; tradução; literatura infantil e juvenil. 

 

C06E-04 - CHICO BENTO EM "ARVORADA": A POÉTICA DA VIDA E DA MORTE PELOS 

TRAÇOS E CORES DE ORLANDELI 

 

Nathalia Xavier Thomaz 

 

Sabe-se que Maurício de Sousa Produções (MSP) adapta-se continuamente às oscilações e 

tendências do mercado editorial. Tais adaptações visam não apenas à sua permanência no mercado, mas 

também à renovação artística no que diz respeito aos traços, cores e formas empregados na confecção de 

suas histórias em quadrinhos. Trata-se de uma renovação também no campo da literariedade através da 

abordagem, em diferentes suportes e linguagens, de temas caros às gerações de diferentes temporalidades. 

Neste cenário, o projeto Graphic MSP, iniciado em 2009, convida artistas brasileiros consagrados a produzir 

suas próprias releituras dos personagens da Turma da Mônica. Este estudo tratará especificamente da 

graphic novel Arvorada (2017), escrita e ilustrada pelo premiado quadrinista Orlandeli, que chegou a ser 

uma das finalistas do Prêmio Jabuti de Histórias em Quadrinhos no ano em que foi lançada. Buscaremos 

compreender, a partir de uma perspectiva comparada, como o autor desenvolve uma poderosa reflexão sobre 

a vida e a morte nesta narrativa gráfica utilizando-se da linguagem das histórias em quadrinhos. Para isso, 

utilizaremos como base os estudos de Eisner, McCloud, Groensteen, Sousanis, entre outros. Também 

interessa compreender as relações intertextuais que a obra de Orlandeli estabelece com a de Maurício de 

Sousa, assim como os personagens, símbolos e cores escolhidos pelo artista para construir sua narrativa. O 

tema da vida e da morte foi explorado nas publicações regulares dos quadrinhos de Chico Bento, em 

especial no número 87 (1990), com a história “Uma estrelinha chamada Mariana”, onde uma estrelinha 

deseja experimentar a vida na Terra e escolhe a família de Chico para viver sua curta vida. Em seu 
quadrinho, Orlandeli, referencia esta narrativa e dialoga com ela, acrescentando, por meio de seus próprios 

traços e cores, um novo olhar sobre o personagem. 

 

Palavras-chave: História em quadrinhos; intertextualidade; morte; graphic novel. .  



 
 
 

C06E-05 - ECOS DA INFÂNCIA NO FANTÁSTICO 

 

Jessica Ribeiro Bombonato 

 

Este artigo visa levantar tópicos de intertextualidade e aproximação comparativa de teorias e criações 

que envolvem a ótica infantil dentro da perspectiva de influências da literatura germânica para a brasileira, 

em reflexão do trajeto do conto maravilhoso alemão para a influência contemporânea, focando 

principalmente nos trabalhos de E.T.A Hoffmann, Irmãos Grimm, e Murilo Rubião, e como esses autores 

abordam a infância e subvertem os paradigmas de seus campos. Em muitos aspectos, a literatura infanto-

juvenil, ocupa um lugar privilegiado na Alemanha. Na primeira edição  de  Kinder- und Hausmärchen 

(1812) os irmãos Grimm registraram fidedignamente a poesia popular sem qualquer revisão. Mas com o 

crescente sucesso da coletânea, os irmãos acabaram por revisar e mudar diversas partes dos contos de fada, 

em edições posteriores, preenchendo lacunas nas histórias ou fazendo ajustes estilísticos na narrativa. Dessa 

forma eles criaram um tom de narrativa direcionado especificamente para as criança. E.T.A. Hoffmann tenta 

desvendar o mundo da criança, especificamente da criança imaginativa, um conceito filosófico e motivo 

literário previamente trabalhado na tradição alemã, levando ao extremo o dualismo dos contos de fada, a 

relação com os eventos mágicos e empíricos que ocorrem ao longo de algumas narrativas, em outras, a 

criança imaginativa cresce, continuando o processo de alienação devido às experiências assustadoras e 

místicas que ocorrem em sua infância, também na vida adulta. Hoffmann, dessa forma faz da literatura 

infantil o pavimento para o gênero Fantástico, embaçando as linhas do que é infantil e o que é adulto. No 

universo criado por Murilo Rubião, o resgate de tópicos do maravilhoso e reposiciona essas narrativas no 

contexto do realismo fantástico moderno, como forma de abordar os problemas humanos da modernidade, 

como a compulsividade, a burocracia e deterioramento das relações, refletindo por uma ótica diferente da 

tradicional maravilhosa, subvertendo motivos clássicos dessas narrativas. 

 

Palavras-chave: Conto fantástico; Irmãos Grimm; E.T.A. Hoffmann; Murilo Rubião; Intertextualidade.

      

 

C06E-06 - ENTRE A EXPERIÊNCIA E A MEMÓRIA: UMA LEITURA DE “VOZES ROUBADAS” 

DE ZLATA E CHALLENGER 

 

Marcelo Barbosa Alcaraz 

 

A escrita de diários por crianças em uma situação tensa como a de guerra auxilia a pensar no espaço 

biográfico tomando como base os conceitos benjaminianos sobre: a importância do papel da história através 

da memória. Ao lembrar-se do passado o adulto desorganiza a estrutura temporal, possibilitando dois 

momentos que se fundem em um: o presente, por meio do passado visitado pela memória e o presente rico 

em sentidos. O que foi vivido na infância gera a experiência, pois o gérmen da curiosidade infantil, da 

descoberta da criança, a afastam das estruturas vividas pelo adulto. Indagamos por meio do diário, “Vozes 

roubadas” de Zlata e Challenger, qual o sentido de uma escrita de diário na infância? Como hipótese, neste 
caso, o diário de guerra engendra um sentido provisório, cujo significado reside no ato da própria escrita. 

Apontamos nesta reflexão, a relação entre testemunho, experiência e narração no espaço biográfico por meio 

de autores como Walter Benjamin e Giorgio Agamben. 

 



 
 
Palavras-chave: Experiência; memória; infância. 

 

C06E-07 - INFÂNCIA (IN)VISÍVEIS 

 

Jaqueline Lupi Seabra da Silva 

 

O presente trabalho busca analisar duas obras de literatura infantil:  Meu nome social é Dulce Maria 

e Um menino meio assim da ilustradora e autora Rosângela Trajano. Ambos os livros tocam na temática de 

gênero em que meninos se encontram incomodados com seu próprio corpo e são desafiados pelo meio 

heterossexual em que vivem, como por exemplo, a escola e a família. Philippe Ariès em História social da 

criança e da família (1981) afirma que na França de Luís XIII, meninos e meninas brincavam com bonecas 

e, em relação a pequena infância, se vestiam igualmente, portanto, é na modernidade que se constrói uma 

discriminação entre o que pertence a esfera do menino e o da menina. Nesse diálogo, podemos incluir Judith 

Butler quando afirma em Problemas de gênero (2014) que o gênero é construído culturalmente: a filósofa 

desconstrói a ideia de que se nascemos com determinado órgão genital seremos para sempre determinados 

por ele. Desse pensamento, abre-se um leque enorme de possibilidades de vivências sexuais, inclusive as 

que vemos em ambos os livros citados. Dulce Maria opta por usar seu nome social, o que demonstra ao 

leitor que ela é uma menina transexual e em Um menino meio assim, o menino se sente atraído por coisas de 

meninas e mulheres – como brincar de bonecas e pintar as unhas – o final nos surpreende, pois a narrativa 

leva-nos a crer que a criança é homossexual, porém ele dá a mão a menina mais bonita da escola, 

contrariando as ideias que foram concebidas durante a leitura. Ressalta-se que esse último possui alguns 

estereótipos ligados ao mundo das mulheres, como por exemplo, o medo de insetos e a espera do príncipe 

encantado. Embora possuindo alguns problemas em relação às ilustrações e aos estereótipos, as obras jogam 

luz para infâncias esquecidas e invisíveis pela literatura infanto-juvenil. 

 

Palavras-chave: Invisibilidade; Infância; Gênero. 

 

C06E-08 - O PODER DE UMA CAIXA: UM OBJETO FANTÁSTICO E SEUS EFEITOS EM A 

PEQUENA CAIXA DE GWENDY, DE STEPHEN KING E RICHARD CHIZMAR 

 

Sabrine Amalia Antunes Schneider 

 

A literatura juvenil contemporânea vem se reinventando ao acompanhar as mudanças ligadas ao 

público alvo, influenciando também na literatura de terror, que, muitas vezes, é direcionada a este público 

por despertar os anseios mais íntimos dos jovens. Tendo como objetivo analisar as nuances provocadas por 

um objeto fantástico na vida de um criança e em sua adolescência, utilizando como bibliografia os livros de 

Mário e Diana Corso sobre psicanálise, A psicanálise na Terra do Nunca (2011) e Fadas no Divâ (2016) e, 

também, de Bruno Bettelheim, A psicanálise dos contos de fada (1980), foi possível a construção analítica 

da obra A pequena caixa de Gwendy, do autor Stephen King em parceria com Richard Chizmar, tendo em 

vista as particularidades de uma fase da vida: a adolescência, que, por muitos, ainda não é, de fato, 

compreendida. Tal análise propõe um olhar sobre os efeitos contraditórios de uma adolescência em mutação 
sob os efeitos de um objeto fantástico que a menina tem em seu poder: uma pequena caixa, com botões a seu 

bel prazer de destruição, que a criança aparenta ter sob controle, porém a caixa a tem como refém de sua 

vida. 

 



 
 
Palavras-chave: Literatura Juvenil; literatura de terror; psicanálise.  

 

C06E-09 - TRAÇANDO O PERFIL DO LEITOR: UMA PROPOSTA DE MEDIAÇÃO DE 

LEITURA 

 

Sandra Beatriz Salenave de Brito e Elisângela Mota Pires 

 

Em 2015, a partir do desejo de um grupo de alunos do 1º ano do Ensino Médio/ Técnico do Instituto 

Federal Sul-rio-grandense Campus Camaquã, iniciou-se um estudo que revelou a realidade de leitura do 

nosso cotidiano escolar. A metodologia consistiu na aplicação de um questionário com 27 perguntas que 

foram tabuladas e expressas em gráficos. A seguir, o grupo das pesquisas começou a executar diversas ações 

de mediação para que o hábito de leitura se tornasse prazeroso, como um canal no YouTube, encontros 

mensais do Clube do Livro, revitalização do mural da biblioteca e organização da Semana Literária. No ano 

de 2018, surgiu a necessidade de aplicação de um novo questionário, agora em parceria com a biblioteca, 

para analisar as mudanças neste intervalo de tempo, avaliando aspectos quantitativos e qualitativos, 

iniciando assim a segunda fase da pesquisa. Os resultados de 2018 expressam que, após um ciclo de 4 anos 

de incentivo, o número de leitores cresceu, assim como a busca pela leitura por iniciativa própria. O leitor do 

IFSul Camaquã 2018, revela que houve um aumento na leitura por prazer, prefere livros impressos e leituras 

curtas, lê predominantemente em casa, por meio de livros comprados, por indicação de amigos e 

professores. Desde 2017, promove encontros com bibliotecários e professores como forma de divulgar os 

resultados de nossa pesquisa e incentivar a mediação de leitura na formação dos leitores, como o 

Literacriando: Caminhos para ler o mundo (2017) e o Encontro de Práticas de Mediação de Leitura que 

chega em sua terceira edição na Feira do Livro de Porto Alegre. Para 2019, também seguimos com a 

pesquisa e a extensão de maneira integrada, trabalhando com todas as variáveis mencionadas, mantendo a 

parceria com a Escola Municipal de EMEF Marina de Godoy Netto e o EEEM Médio Sete de Setembro. 

 

Palavras-chave: Mediação de leitura; formação de leitor; IFSul Campus Camaquã.    

 

C06E-10 - UMA LEITURA DA CORPORALIDADE VERBO VISUAL EM AQUELA ÁGUA TODA, 

DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA. 

 

Priscila Miranda Caetano 

 

Natural de Cravinhos, interior de São Paulo, João Anzanello Carrascoza é reconhecido no cenário 

literário atual por sua produção como contista e romancista. O autor é reconhecido por sua prosa poética e a 

interlocução com outras linguagens, como a fotografia e as narrativas com imagens. Dentre suas obras mais 

marcantes, destacamos o livro de contos Aquela água toda, publicado em 2012, cuja recepção  rendeu-lhe 

diversos prêmios, como: o Prêmio Altamente Recomendável, FNLIJ, 2012; Prêmio APCA - Associação 

Paulista de Críticos de Artes, 2012; Prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 2013; Prêmio 

Jabuti, CBL, 2013. A obra em questão salta aos olhos do leitor com um projeto gráfico que se constrói nas 

interrelações entre o texto literário e as ilustrações de Leya Mira Brander, as imagens impressas em papel 
gordura criam um efeito estético que contribui com a significação dos contos, cuja temática retrata o 

encantamento com o mundo no olhar da infância em narrativas de iniciação às vivências. Nesta perspectiva, 

o presente trabalho pretende analisar a obra em questão no caráter híbrido de um projeto editorial que 

permeia uma coautoria: a corporalidade verbo visual e os diálogos interartes na produção literária 



 
 
contemporânea. Desde a escolha do tipo de papel, o projeto pretende promover uma composição em que a 

palavra e imagem se fundem para construir uma narrativa única, a percepção leitora se dá na apreensão de 

todos estes elementos. Para fomentar esta discussão, traremos as concepções de forma e conteúdo nos 

projetos editoriais com os escritos de Ferrara (1981) e Chartier (2002), os procedimentos de construção da 

palavra poética em Chklóvski (1973), bem como o conceito de hybrid novels, teoriozada por Sadokierski 

(2010). Neste sentido, a obra oferece uma experiência leitora desautomatizada e múltipla. 

 

Palavras-chave: Hibridismo; João Anzanello Carrascoza; aquela água toda. 

 

C06E-11 - A INTERMEDIALIDADE NO LIVRO INFANTIL ARTE - METÁFORAS DA VIDA DE 

ELIA RAMALHO – UMA LEITURA INTERATIVA PARA CRIANÇAS 

 

Elaine Cristina de Jesus Santos 

 

A contemporaneidade possibilita diferentes meios de interação com o texto literário. O livro deixou 

de ser visto como um objeto estático e pode apresentar-se de modo interativo, principalmente quando se 

busca atrair o público infantil. Pensando nesse contexto, resolvemos fazer uma análise intermediática acerca 

do livro infanto-juvenil Arte – Metáforas da Vida (2018) da escritora e artista plástica portuguesa 

contemporânea Élia Ramalho, editora PalavraPintada, Portugal, acompanhada de uma proposta de atividade 

interdisciplinar em sala de aula. Por intermedialidade, entendemos todo tipo de relação que pode ser 

estabelecido entre diferentes media autônomos. Segundo Carlos Reis (2018), os estudos intermediáticos 

abrem caminho “ao desenho de nexos dialógicos muito fecundos entre literatura, ópera e pintura , entre 

cinema, teatro e romance, entre poesia e música, etc.” (Dicionário de Estudos Narrativos, p. 220). Partindo 

de tais teorias, o livro de Elia traz uma proposta criativa ao misturar literatura, artes plásticas, música, 

decalques, jogos, legos, para apresentar figuras importantes da literatura portuguesa como os poetas 

Fernando Pessoa e  Sophia de Melo Breyner; pintores renomados como Van Gohg e Frida Kalo; a cantora 

contemporânea brasileira Adriana Calcanhotto; além de deixar várias dicas de sites para acesso a videojogos 

e museus online. A obra, portanto, possibilita o desenvolvimento de um trabalho transdisciplinar ao buscar 

essa relação interartes. Concluímos, portanto, que quando uma obra possui caráter intermediático, possibilita 

uma maior integração do leitor com diferentes estilos artísticos. No caso de Arte – Metáfora da Vida, sua 

leitura propicia à criança uma participação (cri)ativa, visto que há espaços para produção do próprio leitor, o 

qual passa a ser coautor do texto. Todas essas técnicas contribuem para um maior envolvimento da criança 

não só com o texto literário, mas também com outras artes. 

 

Palavras-chave: Intermedialidade; literatura portuguesa; contemporaneidade. 

 

C06E-12 - ROMANCE DE FORMAÇÃO E A JORNADA DE ESCRITORES-HERÓIS EM O 

CASACO NEGRO E MAPINGUARI, DE ROGÉRIO ANDRADE BARBOSA 

 

Zâmbia Osório dos Santos e Eliane Santana Dias Debus 

 
O presente trabalho analisa os livros juvenis O Casaco Negro e Mapinguari: o devorador de cabeças 

– ambos livros escritos por Rogério Andrade Barbosa no final dos anos 1990 – que trazem como 

protagonistas jovens e se assemelham ao romance de formação, focalizando o desenvolvimento de um herói 

jovem, que alcança o ideal do homem maduro. Constata-se nos títulos o diálogo com a estrutura de 



 
 
romances de enigma, já que há foco para a narrativa da investigação, e o leitor acompanha os procedimentos 

adotados pelo personagem-detetive até a resolução da história. O fio de análise que costura as duas histórias 

é a concepção dos protagonistas como escritores-heróis de suas histórias. Ambos os livros compõem 

coleções, O Casaco Negro faz parte da série Biblioteca Juvenil, enquanto Mapinguari compõe a Coleção Um 

susto depois do outro. Fazer parte dessa coleção de história de suspense da editora FTD faz com que a 

narrativa de Mapinguari seja muito mais tomada por uma tensão constante. Esses novos elementos, novos 

conhecimentos que os protagonistas vão adquirindo em suas jornadas não fazem com que essa literatura 

tenha predominante caráter pedagógico sobre a estética ou elementos estruturais dos livros. Ao final das 

narrativas há o amadurecimento dos escritores-heróis, pois realizam um texto verossímil que em uma 

história rende um romance e na outra, uma reportagem de alcance internacional. A produção escrita é o 

grande fechamento das aventuras, onde o caminho do herói é também o do jovem amadurecido: ambos 

procuram transformar e melhorar a si mesmos e ao mundo que os rodeiam. O jovem, por estar em plena 

formação como indivíduo se reconhece no herói, na medida em que esse também busca seu lugar no mundo 

e sua identidade. 

 

Palavras-chave: Escritores-heróis; romance de formação; romance de enigma.  

7 – LITERATURAS E PRODUTOS CULTURAIS AFRO-BRASILEIROS, 

AFRICANOS E INDÍGENAS PARA CRIANÇAS E JOVENS 
 

C07-01 - "O BEIJO DA PALAVRINHA" E "O GATO E O ESCURO": OS CONCEITOS DE MEDO 

E MORTE NAS DUAS OBRAS DE MIA COUTO 

 

Gisele Krama 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir como conceitos universais de medo e de morte podem ser 

tratados dentro do universo infanto-juvenil pela literatura, dialogando com as práticas tradicionais de 

contação de estórias, da oralidade, da ancestralidade e dos recursos utilizados nas diversas narrativas 

africanas. É importante também para isso entender o papel da criança nas comunidades africanas, 

especialmente moçambicanas, que são objetos desta análise. Assim compreender esse acolhimento e a 

formação do imaginário das crianças para que tenham papel central na formação dessas comunidades, na 

continuidade dos valores comunitários e nas crenças. Essas narrativas também são um importante 

contraponto à visão ocidental e eurocêntrica de que medo e morte devem ser combatidos, não devendo fazer 

parte do cotidiano e sendo rodeados de tabus.  Também cabe a nós uma análise na maneira de contar que faz 

Mia Couto, buscando recursos da oralidade, da contação sem uma linearidade temporal, mas baseada na 

experiência de narrar. Essas duas obras “O Beijo da Palavrinha” e “O Gato e o Escuro” são importantes para 

inserir crianças e jovens no escopo das literaturas africanas. A partir daí, já compreendendo aspectos básicos 

dessa narrativa, é possível avançar para os contos, que são dentro da escrita os que mais se aproximam do 

repertório oral. As obras dialogam e permitem ainda discussões de conceitos como sonhos, desejos 

individuais e transgressão, em como lidar com a figura da ordem, da regra. E especialmente, coloca os 

leitores em contato com a diferença, com a alteridade de maneira lúdica, poética e onírica. 
 

Palavras-chave: Literaturas Africanas; Oralidade; Mia Couto. 

 



 
 
C07-02 - A BUSCA PELA CONSTRUÇÃO DE UM OBJETO DE PESQUISA NO CAMPO DO 

ENSINO DA LITERATURA INFANTIL INDÍGENA: LEVANTAMENTO DE TESES E 

DISSERTAÇÕES 

 

Thiago Moessa Alves e Renata Junqueira de Souza 

 

Este artigo objetiva expor o levantamento de teses e dissertações realizado durante a construção do 

objeto de pesquisa da tese intitulada para este tempo como “Estratégias metacognitivas de leitura como 

abordagem da Literatura Infantil Indígena na obra de Daniel Munduruku” em desenvolvimento no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da FCT/UNESP. Foram utilizadas as plataformas Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações para identificar produções 

realizadas no período de 2008 a 2018, assim como as pesquisas de mesma natureza desenvolvidas no Grupo 

de Pesquisa “Formação de professores e as relações entre as práticas educativas em leitura, literatura e 

avaliação do texto literário” – UNESP/CNPq. Com base nos descritores “Literatura indígena”, “Daniel 

Munduruku”, “Estratégias metacognitivas de leitura”, “Lei 11.645/2008” e “Educação Intercultural” 

localizaram-se 46 estudos que aqui são expostos em seus objetivos e principais resultados na perspectiva de 

identificar a tendência investigativa do campo da Literatura Infantil Indígena com vistas à proposição de 

uma tese inédita nesta área de estudo. Os resultados do levantamento apontam para considerações no sentido 

de que as produções sobre estratégias metacognitivas de leitura concentram-se em PPGs de Letras e 

Linguística, havendo pouca pesquisa em programas de Educação que se articulam com a Literatura Infantil e 

Juvenil. Os estudos da Lei 11.645/2008 são expressivos no que tange ao componente curricular História no 

Ensino Fundamental e insipientes quando se considera as muitas possibilidades de interdisciplinaridade que 

a lei estimula, sobretudo quando pautados na Literatura Infantil e Juvenil. Daniel Munduruku figura nas 

teses e dissertações como pesquisador da interculturalidade, assim como sua obra literária é contemplada 

nos trabalhos sobre literatura e cultura. Conclui-se provisoriamente que há carência de sistematização da 

Literatura Infantil Indígena e seu ensino. 

 

Palavras-chave: Literatura indígena; Daniel Munduruku; Estratégias metacognitivas de leitura. 

 

C07-03 - A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA: BETINA DE NILMA LINO GOMES 

 

Fabienne Neide da Cunha, Eliane Santana Dias Debus e Joana Célia dos Passos 

 

A  Lei 10.639/2003 é uma das Políticas de Ações Afirmativas que incidiu diretamente na educação 

para as relações étnico-raciais, visando fomentar nos(as) profissionais da educação novas lentes para o 

ensino de história e da literatura afro-brasileira, servindo como um dispositivo impulsionador para mobilizar 

a cidadania e descortinar as práticas racistas ainda presentes nos ambientes educacionais e na sociedade 

brasileira. A produção literária para a infância pode problematizar as relações étnico-raciais? Qual a 

importância da literatura afro-brasileira? Ela é capaz de contribuir para a valorização e a constituição 

identitária do/a criança negro/a? A educação das relações étnico-raciais visa o desenvolvimento de cidadãos 

que promovam reflexões e ações que contribuam para o engendramento de uma sociedade que seja mais 
igualitária e não racializada. A constituição da identidade negra não se configura de forma linear, ela é 

constantemente formada e desconstruída a partir de como o indivíduo se vê perante a sociedade na qual está 

inserido. Acreditando positivamente, o presente artigo traz à cena o livro Betina, de Nilma Lino Gomes, 

buscando evidenciar na sua construção textual, em particular por meio do protagonismo negro infantil, um 



 
 
discurso em que os preconceitos raciais são (re)significados possibilitando que ocorra a constituição 

identitária de negros e negras, desde a infância, sob uma perspectiva desprovida das marcas inferiorizantes 

advindas do racismo e das desigualdades sociais e raciais. 

 

Palavras-chave: Identidade negra; Literatura afro-brasileira; Educação das relações étnico-raciais. 

 

C07-04 - A LEITURA DE LITERATURA INDÍGENA PARA A INFÂNCIA E A MEDIAÇÃO 

ESTÉTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES(AS) 

 

Ivanir Maciel e Eliane Debus 

 

Esta apresentação socializa pesquisa de doutorado, em andamento, junto ao Programa de Pós-

Graduação em Educação/UFSC e se insere nas discussões que envolvem a formação de acadêmicos(as) de 

Pedagogia, transversalizado pela reflexão da constituição leitora na formação inicial de professores e a 

leitura de literatura indígena para a infância. Investiga- como se dá a mediação estética de obras de literatura 

infantil produzidas por autores indígenas brasileiros junto aos(as) acadêmicos(as) em formação. Sabe-se que 

os títulos de autoria indígena se devem ao movimento indígena ao assumirem sua participação democrática, 

enquanto protagonistas que problematizam a situação histórica e social dos seus povos. Os títulos, pelas suas 

potencialidades, desvelam relações com as singularidades étnico-culturais, saberes ancestrais e a produção 

de sentidos. Desta forma, entendemos que a leitura de literatura não é um fim em si mesma, mas poderá 

contribuir com a práxis pedagógica, compreendendo-a como uma objetivação artística e, como tal, sujeitos 

podem, com a mediação de livros literários, estabelecer relações estéticas com o lido e, deste modo, com o 

vivido.  Tendo em vista a necessidade de discussão sobre a mediação estética em literatura indígena para a 

infância, há a profícua possibilidade de contribuir com as discussões sobre a constituição de leitor(a), 

evidenciando-se assim, a pertinência desta pesquisa, na interlocução com Schucman (2014), Zanella (2006), 

Freire (1992) e Munduruku (2012). Partimos, então, da hipótese de que a formação inicial de professores é 

insuficiente para se aproximar das especificidades da prática docente com a leitura de livros infantis  

indígenas e, assim apresenta-se como uma contribuição incipiente para a ação que constitui leitores no 

período que compreende a formação inicial do(a) pedagogo(a). 

 

Palavras-chave: Literatura indígena infantil; formação inicial de professor(a); autoria indígena. 

 

C07-05 - A REPRESENTAÇÃO DA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NO MANUAL 

DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: AVALIAÇÃO E PROPOSTA ALTERNATIVA 

 

Vanderléia da Silva Oliveira e Lucas Breda Magalhães 

 

O processo de escolarização da literatura é objeto de discussão há muito tempo no âmbito 

acadêmico, sobretudo no campo da formação continuada de professores.Todavia, não é incomum observar 

certas contradições entre o que propõem os estudos e a efetiva prática no trato com o texto literário no 

espaço escolar. A Lei n. 11.645/2008, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade do estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena no Ensino Fundamental e Médio em instituições públicas e privadas. Após 

uma década de sua sanção, convém analisar sua aplicabilidade nos manuais didáticos disponibilizados pelo 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) para a escolha dos docentes da rede pública, 

verificando-se práticas efetivas. Tomando-se, a propósito, dados obtidos por meio da análise do segundo 



 
 
volume do livro didático Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso, de Cereja, Vianna e Damien 

(2016), do Ensino Médio, verificou-se que o manual em análise avança na defesa de uma educação étnico-

racial, em diálogo com a legislação vigente, embora haja muito a ser ampliado e aperfeiçoado em relação ao 

tema analisado. As questões levantadas são analisadas a partir dos pressupostos abordados por Dalcastagnè 

(2012), Godoy (2018), Silva (2001) e Ribeiro (2017), Candido (1995; 2002), Bernardes & Mateus (2013), 

Cosson (2009; 2013) Ceia (2002), dentre outros estudiosos. Em contraponto ao proposto pelo manual 

didático, como reflexão sobre uma prática que contemple o processo de educação literária, propõe-se  a 

abordagem do texto “Quantos filhos Natalina teve?”, de Olhos D’água (2016), de Conceição Evaristo, tendo 

em vista que ele expressa a representação de indivíduos historicamente marginalizados, inserindo-se numa 

importante linha de força da literatura brasileira contemporânea, além do fato de que, sob a perspectiva do 

letramento literário, oportuniza a reflexão sobre o lugar e a potencialidade dessa produção na formação do 

sujeito leitor em espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Educação literária; Manual didático, Lei n. 11.645/2008. 

 

C07-06 - O CONTADOR DE HISTÓRIAS NA ÁFRICA OCIDENTAL 

 

Mônica do Nascimento Pessoa 

 

A tradição oral, formada por histórias e memórias compartilhadas pelos djelis, conecta o passado e o 

presente das populações das regiões da África Ocidental, são contos históricos, discursos políticos, 

cosmogonias, genealogias e performances que existem e resistem entrelaçadas aos jogos políticos da 

memória. O presente trabalho versa sobre as narrativas do djeli Toumani Kouyaté. São algumas abordagens 

que refletem acerca dos papeis dos djelis Kouyatés, como agentes de histórias e memórias, narrados por um 

sujeito africano na diáspora. Toumani Kouyaté enfatiza em suas narrativas a história, as funções dos djelis, 

como mediadores sociais com práticas políticas importantes, e os diferencia dos griots - animadores 

públicos. Ele produz genealogias históricas como uma ferramenta para a construção de legitimidade política 

evidenciando suas transformações no tempo presente. A partir de uma revisão da literatura, ancoradas na 

História, em estudos interdisciplinares e nas tradições orais enquanto fonte histórica, objetiva-se apreender 

os papeis dos djelis e das tradições orais pela voz de Toumani Kouyaté. 

 

Palavras-chave: África; Tradição oral; memórias. 

 

C07-07 - O EFEITO ESTÉTICO DA MORTE EM QUATRO NARRATIVAS DA LITERATURA 

INDÍGENA AMAZONENSE 

 

Delma Pacheco Sicsú e Danglei de Castro Pereira 

 

O presente trabalho objetiva analisar o tema da morte em quatro narrativas da literatura indígena 

amazonense na perspectiva da Epistemologia do Romance. Neste estudo, a morte é abordada compreendida 

de diferentes maneiras. Entende-se que além da morte física ou terrena, ela se manifesta na vida do homem a 
todo instante, pois faz parte de sua condição humana. O objeto de estudo trata-se de quatro narrativas de 

escritores indígenas amazonense da etnia Maraguá. Nas narrativas elencadas para este estudo procura-se, a 

partir da temática da morte, refletir acerca da condição humana, num exercício hermenêutico sobre os textos 

literários selecionados. O trabalho crítico aqui proposto pretende tratar acerca da estetização da morte na 



 
 
literatura indígena amazonense a partir de um trabalho de leitura, análise e interpretação dos textos 

elencados. Acreditamos que a literatura indígena amazonense nos possibilita a aplicação da teoria da 

Epistemologia do Romance proposta por Wilton Barroso, pois nos provoca a pensar em torno da condição 

humana a partir de diferentes temáticas presentes nesses textos. O presente estudo é, pois, uma possibilidade 

da aplicabilidade da Epistemologia do Romance, fio condutor desta discussão em diálogo com outras 

teorias. As discussões aqui levantadas não se esgotam, mas abrem uma janela para mostrar que a literatura 

indígena amazonense é um campo aberto de múltiplas possibilidades de leitura e interpretação. A literatura 

em questão abarca em seus textos o modo de ver e de pensar o mundo por meio do olhar do indígena, cujas 

histórias não apenas narram sobre bichos, mitos, lendas e visagens, mas refletem a condição humana por 

meio de temáticas exploradas nesses textos, como é o caso da morte. Como base teórica, toma-se os estudos 

de Barroso Filho (2018), Arendt (2007), Bachelard (2009), entre outros que contribuíram consideravelmente 

para a discussão aqui levantada. 

 

Palavras-chave: Literatura Indígena; Efeito Estético; Morte. 

 

C07-08 - O ENSINO DAS LITERATURAS AFRO-BRASILEIRAS E AFRICANAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NA FORMAÇÃO LITERÁRIA DO ALUNO E DO PROFESSOR: UM ESTUDO 

DE CASO 

 

Rosemar Eurico Coenga 

 

Em 2018, celebramos os 15 anos da Lei 10. 639/03, que tornou obrigatório o ensino de História e 

culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas, e os 10 anos da Lei 11.645/08, que complementou a lei 

anterior, inserindo, também, a obrigatoriedade do ensino das histórias e culturas indígenas no Brasil. Em 

consequência disso, a pesquisa em andamento busca situar o ensino da chamada literatura afro-brasileira e 

das literaturas africanas de língua portuguesa na formação literária do aluno e do professor da Educação 

Básica. Nesse sentido, o trabalho objetiva analisar as práticas de formação de leitores de literatura afro-

brasileira e africanas de língua portuguesa, no ensino fundamental, de duas escolas, uma pública e uma 

privada. Dessa forma, pretendemos identificar a partir do cruzamento dos dados, quais as práticas utilizadas 

para o ensino das literaturas em questão. Os instrumentos utilizados para coleta de dados são questionários 

com perguntas objetivas e abertas, aplicados a professores e a alunos. Os dados preliminares indicam a 

necessidade de uma discussão ampla que ajude a dar visibilidade a uma questão que a escola insiste em não 

colocar em pauta. 

 

Palavras-chave: Formação de leitores; Literatura africana e afro-brasileira; Estudo de caso. 

 

C07-09 - O ROMANCE AFRICANO E AFRO-BRASILEIRO NO ACERVO LITERÁRIO DO PNBE 

ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2015: ANÁLISE E REFLEXÃO 

 

Ana Paula Franco Nobile Brandileone e Ana Beatriz Albino 

 
Os profissionais envolvidos com o ensino da língua portuguesa e de suas respectivas literaturas na 

Educação Básica brasileira têm enfrentado um novo desafio desde a promulgação da Lei 11.645/08, que 

prevê a abordagem de aspectos da história e da cultura afro-brasileira e indígena, em especial nas áreas de 

educação artística, literatura e história. A Lei, fruto de demandas históricas dos movimentos sociais 



 
 
organizados, incide diretamente na formulação de práticas político-pedagógicas voltadas para a (re)educação 

das relações étnico-raciais. No que tange à formação do leitor literário, visa a garantir o acesso dos 

estudantes a obras de literatura que focalizam as populações negras e indígenas, divulgando e valorizando a 

diversidade sociocultural dos povos que participaram do processo histórico de formação da sociedade 

brasileira. Esse marco legal tem levado a um movimento crescente dos agentes envolvidos com a educação 

no sentido de atender à nova demanda, contribuindo para a discussão de temas relacionados à diferença e à 

diversidade e para a difusão de conhecimentos específicos tradicionalmente restritos a espaços acadêmicos. 

Nesse contexto, inscreve-se o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) que, desde a promulgação 

da Lei 10.639, em 2003, incrementou o acervo de obras com a temática africana ou afro-brasileira.  Com o 

propósito de examinar os acervos do PNBE disponibilizados na rede pública de ensino, de 2010 a 2015, para 

os anos finais do Ensino Fundamental, a fim de avaliar se as obras literárias do gênero romance reforçam 

representações identitárias pautadas em concepções redutoras, preconceituosas e/ou estereotipadas da 

cultura negra ou se auxiliam em atitudes afirmativas e/ou construtivas para emancipação do indivíduo 

africano e afro-brasileiro, verificou-se que a produção literária selecionada para análise avança na defesa da 

(re)educação das relações étnico-raciais, embora a materialidade discursiva e a elaboração literária e artística 

de algumas obras fiquem no âmbito utilitário e pedagógico. As questões levantadas são analisadas a partir 

dos pressupostos abordados por Lima (2005), Kaercher (2006), Dalcastagnè (2005), Gomes (2003, 2010, 

2012), Paiva (2012), Silva (2014), entre outros estudiosos. 

 

Palavras-chave: Lei 11.645/2008; Acervo PNBE (2010-2015); Literatura africana e afro-brasileira; gênero 

romance. 

 

C07-10 - OFICINAS DE BONECAS NEGRAS COM LEITURA LITERÁRIA PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Sandra Regina Pires e Jilvania Lima dos Santos Bazzo 

 

Trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, no Programa de Pós-graduação 

em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina, cujo objetivo é refletir sobre as relações étnico-

raciais na infância por meio da problematização da metodologia Oficinas de bonecas negras como uma 

estratégia de ensino para a formação continuada dos profissionais da educação no Estado de Santa Catarina. 

Busca-se, no levantamento das obras literárias lidas durante o curso, compreender o papel sociopolítico da 

leitura articulada ao processo de aprendizagem de feitura das bonecas negras para se pensar sobre a 

constituição de identidades e pertencimentos étnico-raciais das crianças negras e não-negras, bem como 

possibilitar a ampliação das discussões em torno das ações pedagógicas para o enfrentamento e o combate 

ao racismo desde a mais tenra infância. Para além da obrigatoriedade, por força da Lei Federal nº 10.639/03, 

Lei Federal nº 11.645/08 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, publicadas em 2004, a temática da cultura 

africana e afro-brasileira como um programa de formação de professores/as para a Educação Básica se 

justifica pela necessidade de os/as docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

garantirem as crianças de 0 a 12 anos seu pleno direito ao conhecimento sobre a constituição complexa do 
povo brasileiro, assim como aprenderem acerca da sua identidade cultural e a fortalecer ainda mais o seu 

sentimento de pertença. 

 

Palavras-chave: Literatura; Formação docente; Oficina de Bonecas. 



 
 
 

C07-11- OS "OBSCUROS OBREIROS DA LEGIÃO DO FUTURO" E A LITERATURA PARA "AS 

POBRES CRIANÇAS" 

 

Elídio Nhamona 

 

Neste artigo abordaremos o projeto nativista do Grêmio Africano de Lourenço Marques, 

particularmente no aspecto que visava o que eles chamavam os «homens do amanhã», as crianças. Tal 

projeto consistia não somente na luta pela ampliação da educação primária para as crianças, como também 

na divulgação e no estímulo à leitura, por meio da publicação de diversos gêneros de discurso para essa 

faixa etária nos jornais O africano e O brado africano. Partiremos do pressuposto de Gregorin Filho (2014: 

258) que «nenhum texto nasce e vive isolado da sociedade». Por conseguinte, os gêneros de discurso 

publicados nestes jornais nativistas reiteravam o ideal assimilacionista antes do estabelecimento do estado 

novo em Moçambique. 

 

Palavras-chave: Causa africana; literatura infantil; gêneros de discurso. 

 

C07-12 - PESQUISAS ACADÊMICAS SOBRE PERSONAGENS NEGRAS NA LITERATURA 

INFANTIL E JUVENIL: OLHARES CONTROVERSOS 

 

Débora Cristina de Araujo 

 

A presente comunicação tem como objetivo apresentar parte do levantamento de teses e dissertações 

captadas em uma pesquisa de pós-doutorado concluído no ano de 2017, com temática voltada para as 

relações étnico-raciais na literatura infantil. O interesse de tal estudo foi investigar as teses e dissertações 

que tematizaram as relações étnico-raciais (em especial os grupos negro e branco) na literatura infantil e 

juvenil no período de 2003 a 2015. Os trabalhos selecionados para esta comunicação compõem um 

panorama aqui definido como “olhares controversos”, haja vista a multiplicidade de argumentos díspares e, 

em alguns contextos, até contrários diante do tema do racismo em uma mesma obra analisada ou com 

características semelhantes. Subsidiada por aportes da Teoria Literária Infantil e Juvenil, bem como 

referenciais sobre o racismo no Brasil, foi possível desenvolver uma análise qualitativa de tais pesquisas 

identificando seus pontos nevrálgicos no tocante à interpretação sobre a condição das personagens negras. A 

conclusão a partir desses olhares é que o grau de adesão da pesquisadora ou pesquisador sobre relações 

étnico-raciais atuou como determinante para suas interpretações sobre a obra literária e o racismo. Em outras 

palavras, o que se evidenciou foi que se a autora ou autor do estudo reconhece o racismo como base 

estruturante da sociedade brasileira a tendência foi de identificá-lo com mais pujança operando no texto 

literário e/ou na imagem. Já se a pesquisadora ou pesquisador não considera o racismo como um 

componente das dimensões históricas, sociais e culturais da sociedade, sua tendência foi de minimizar ou 

ignorá-lo nas obras analisadas. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil; Pesquisas acadêmicas; Relações étnico-raciais. 



 
 
 

C07-13 - PODE UMA “PRINCESA SEM CABELO AMARELO”? O DIREITO DAS CRIANÇAS 

PEQUENAS A UMA OUTRA LITERATURA 

 

Pablo Luiz de Faria e Luciana Helena Monsores 

 

O presente trabalho apresenta um diálogo entre dois grupos de crianças de 04 e 05 anos de idade da 

Educação Infantil de um colégio público federal, localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, 

a partir de uma dramatização e, posteriormente, leitura de um livro de literatura com temática afro-brasileira. 

Configura-se, também, como um encontro de duas pesquisas de doutorado, em andamento, que tratam das 

implicações das configurações conservadoras na Educação brasileira e da literatura para crianças pequenas, 

respectivamente. Com base na encenação e leitura da história “Alafiá, a princesa guerreira”, de Sinara Rúbia 

e Valéria Felipe, foram organizadas rodas de conversas com as crianças para debate a partir de três eixos: 

identidade, representatividade e padrões estéticos; com isso, discutir possibilidades de práticas pedagógicas 

outras a respeito de temáticas identitárias presentes nas obras de literatura destinadas às crianças pequenas 

constitui o objetivo deste trabalho. A participação das crianças, o direito à literatura, os gêneros literários, as 

identidades das crianças e os questionamentos aos padrões culturais impostos foram referenciais que 

orientaram a produção tanto dos diálogos quanto deste texto. Neste sentido, como considerações parciais, 

identificamos o estranhamento de algumas crianças ao fato da obra apresentar uma princesa negra 

quilombola, com características distintas do padrão hegemônico; a reprodução de esteriótipos tanto estéticos 

quanto de gênero; e poucas referências a outras histórias com a referida temática. Desta forma, 

compreendemos a literatura como possibilidade de acesso das crianças a outras culturas e como parte de um 

processo de rompimento com padrões estéticos e estigmas preestabelecidos. Entendemos, assim, que 

questioná-los com as crianças constitui uma possibilidade concreta de enfrentamento ao racismo estrutural e 

estruturante da sociedade brasileira e compõe uma forma de coproduzir identidade, representatividade e 

valorização das estéticas, das histórias e das culturas negras. 

 

Palavras-chave: Literatura; culturas negras; identidade; representatividade; Educação Infantil.  

  

 

C07-14 - POESIA NEGRA: UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO POÉTICA PARA JOVENS 

 

Fabrício Henrique Meneghelli Cassilhas e Jefferson Bruno Moreira Santana 

 

O presente trabalho busca relatar e problematizar uma intervenção poética realizada com alunos 

(jovens) do Ensino Médio de uma escola na cidade de Florianópolis no mês de novembro durante as 

“comemorações” do dia da Consciência Negra de 2018. Esta atividade ocorreu sob a responsabilidade  do 

Sarau Vozes Negras, a partir do ano de 2017 nós estudantes da pós-graduação em Estudos da Tradução e da 

Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) organizamos apresentações performáticas e de 

leitura de poemas de escritorxs e de artistas negrxs, essa iniciativa se deu a partir da necessidade que nós 

estudantes negrxs sentimos pela percepção da falta de conteúdos relacionados com temas ligados a raça, 
gênero e classe social (Quijano, 1997). Desde então participamos de eventos locais na UFSC, seminários, 

congressos, conversas, etc. A poesia é uma potência da palavra viva e pulsante que nos possibilita recontar e 

recriar nossas histórias, garantindo ao povo negro o verbo e verso próprios, rasgando a palavra branca, 

colonizada e colonizadora, ou seja, um ato político, sobretudo interseccional (Crenshaw, 1989; Akotirene, 



 
 
2018). O trabalho realizado pelo grupo é divulgado por meio das redes sociais. Em uma ocasião fomos 

convidadadxs para realizarmos uma intervenção poética em um espaço escolar, conforme supracitado. Vale 

ressaltar que também somos professorxs, uma das questões foi a preparação para esta ação, por exemplo, 

quais seriam os poemas e as temáticas selecionadas para xs jovens estudantes, também nos questionamos o 

que literatura para jovens (Debus, 2017) e uma literatura menor (Deluze & Guattari, 2014), a partir do 

enfoque em temas sobre a negritude e a interseccionalidade. Portanto, o ato de tornar a poesia 

negra/interseccional vísivel nos espaços escolares nos leva a ressignificar as nossas práticas cotidianas como 

sujeitos nos fatos e ações de (R)es(X)istências, intervindo poeticamente para o público de jovens. 

 

Palavras-chave: Poesia Negra; Jovens; Interseccionalidade. 

 

C07-15 - REPRESENTAÇÃO FEMININA NEGRA NA LITERATURA INFANTIL: AUSÊNCIAS E 

URGÊNCIAS 

 

Cristiane Veloso de Araujo Pestana 

 

O referido trabalho pretende analisar livros de literatura infantil com personagens femininas negras. 

O objetivo da pesquisa é avaliar como vem sendo feita a representação de meninas negras e se tal 

representação promove a identificação positiva e uma representatividade efetiva dessas jovens leitoras. Para 

consolidar nosso entendimento sobre representação e representatividade utilizaremos o pensamento de bell 

hooks. De acordo com as pesquisas realizadas por Regina Dalcastagnè é possível observar a ausência de 

protagonismo negro nas narrativas literárias ao longo da existência da Literatura. No entanto, constatamos a 

partir dos estudos de Maria Anória de Jesus Oliveira, um número crescente de obras destinadas ao público 

infantil com temática étnico-racial a partir da promulgação da lei 10.639/03. Na maioria destas obras o 

protagonismo negro é evidente, porém percebemos que a representação deste segmento da população não 

vem sendo descrito a contento, seja através da linguagem verbal, ou principalmente pela linguagem visual. 

As crianças não alfabetizadas leem primeiramente as imagens, e são estas que irão formatar seu imaginário 

acerca da identidade negra. Mais adiante se fará necessário o mediador desta leitura, seja em casa ou na 

escola, para promover as inferências necessárias à compreensão global da obra. Queremos ressaltar a 

urgência de se promover a autoestima, a identificação positiva e o empoderamento de crianças negras a 

partir dos textos literários. Contudo, ao analisarmos algumas obras, observamos aspectos que, destoando 

deste caminho, trazem imagens estereotipadas, ausência de pensamento crítico sobre o racismo, aspectos 

fenotípicos como cabelos cacheados e tons de pele marrons, que fazem as meninas negras retintas com 

cabelos crespos não se sentirem representadas nas histórias. São tais fatos que nortearão a pesquisa. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; representatividade negra; personagens negras. 
 

C07-16 - LITERATURAS AFRICANAS: VEREDAS DE LÁ ÀS TERRAS DE CÁ, A INUNDAR 

OUTROS MARES E NOVAS MARÉS 

 

Maria Anória de Jesus Oliveira 
 

As literaturas afro-brasileiras e africanas são recentes enquanto conteúdos obrigatórios no ensino 

brasileiro. A despeito disso, do plano oficial (Lei 10.639/03) ao real, muito há a ser feito, de fato, se 

quisermos visibilizá-las e, de certo modo, viabilizar nossa conquista histórica (atual LDB 9.394/96), a 



 
 
despeito das ameaças de mordaças em tempos incertos no cenário político e social brasileiro. Nessa direção 

seguimos, com vistas a ampliar o leque de pesquisas na área delimitando-se, em específico, as produções 

marginalizadas nos países de origem e aqui no Brasil. Trata-se, no caso, de livros publicados em 

Moçambique e em Angola, mas inéditos em nosso país, intitulados como literatura infantil/juvenil por serem 

destinados às crianças e aos jovens. Partimos da premissa, no entanto, de que as referidas obras são campos 

férteis às reflexões, análises e interessam, também, aos adultos e distintos leitores. Assim sendo, 

questionamos: o que nos leva a partir dessa premissa? Trata-se de obras que podem rasurar certas visões 

preconceituosas e, inclusive, racistas, no que se refere aos espaços sociais africanos e aos personagens 

enredados nas tramas? Qual África (ou Áfricas) identificamos nos aludidos livros? A partir dessas reflexões, 

principalmente, nos propomos a dialogar e compartilhar as veredas de lá, das terras ancestrais, às terras de 

cá, a diáspora, se entendidas sob a perspectiva de Stuart Hall (2003), dentre outros estudiosos do campo das 

literaturas. 

 

Palavras-chave: Literatura africana; diáspora; leitores; Lei 10.639/03; LDB 9.394/96. 

 

C07E-01 - "A MENINA E O LÁPIS DE COR" E A IDENTIDADE NEGRA 

 

Silvana Martins dos Santos 

 

O objetivo desta apresentação é relatar a experiência de leitura do Conto a “Menina e o lápis de cor” 

da escritora Nana Martins, realizada com crianças dos sextos e sétimos anos da Escola Estadual de Educação 

Básica Pero Vaz de Caminha, localizada na cidade de São José. O texto foi lido para as crianças com o 

intuito de lidar com problemas referentes à identificação racial e com a dificuldade de se compreender a 

formação da população brasileira, que oriunda de um processo de miscigenação, muitas vezes, tem 

dificuldade de definir qual sua etnia de origem. Compreender as diferentes nuances da população negra 

brasileira esbarra na barreira do racismo estrutural, que muitas vezes, não permite que a população negra 

brasileira consiga se identificar como tal, criando vazios existenciais e rupturas identitárias. O “racismo a 

brasileira” tende a classificar as diferentes tonalidades de negros e de negras nomeando-as de mulata, parda, 

morena, criando assim nas crianças um problema estruturante que faz com que elas não consigam se 

identificar com elementos culturais de seus antepassados. É muito importante para as crianças negras se 

verem representadas em obras literárias, pois é nesse período que seu referencial de mundo está em 

formação. A literatura é uma forma de representação do real, desta forma, é de suma importância ler contos 

para as crianças com personagens de diferentes etnias e culturas, valorizando e preservando a sua identidade 

e de sua forma de relacionar com o mundo. A lei 10.639/2003, que institui o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana garante esse direito a população de negra. 

 

Palavras-chave: Literatura Negra; lápis de cor; identidade. 

 

C07E-02 - A FORMAÇÃO DE LEITORES NA CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI 10.639/2003 – 

UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Joelma Madruga Furtado e Juciane Guimarães Machado 

 

A elaboração de uma proposta didática a partir de textos afro-brasileiros  tornou-se emergente diante 

de todo trabalho realizado como assessora de Língua Portuguesa da Secretaria de Município da Educação da 



 
 
cidade do Rio Grande, tendo em vista o processo formativo sistematizado junto aos professores de português 

da referida rede por mais de 10 anos – o que surgiu a partir dos anseios dos próprios professores trazer ao 

estudo e discussão a legislação pertinente à cultura afro. Destarte, o objetivo da presente proposta centrou-se 

em conhecer e aprofundar os elementos que envolvem essa escrita (autoria, temática, ponto de vista, público 

e linguagem) relacionando com a história e a cultura do povo negro com base na lei 10.639/2003. Assim, 

sistematizamos o Curso de Extensão “Introdução à Literatura Afro-brasileira”, em parceria com a Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura – PROEXC, buscando atender à formação de professores no que tange ao 

contexto da Lei supracitada, a qual estabelece a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira”, a partir de elementos fundamentais que permitam identificar e valorizar a expressividade da 

Literatura Afro-Brasileira, a fim de gerar subsídios para uso em sala de aula. Projeto esse que fomentou 

junto aos professores o estudo, a pesquisa e o aprofundamento à literatura culminando em uma prática de 

leitura no que diz respeito à temática “Gênero e Etnia” baseados em autores como Conceição Evaristo 

(2005) e Eduardo de Assis Duarte (2011). Essa possibilidade de conhecer uma literatura produzida permitiu-

nos a apropriação da temática da condição da mulher negra, de sujeito negro, contaminada por textos que 

falam particularmente da descendência dos povos africanos, onde salientamos a importância de levar essa 

autoria negra para dentro de escola como possibilidade de conhecer uma literatura produzida sobre outra 

perspectiva. 

 

Palavras-chave: Literatura afro-brasileira; formação de leitores; formação de professores. 

 

C07E-03 - A LITERATURA E A IDENTIFICAÇÃO CULTURAL: DISCURSOS, IMAGENS E 

IDENTIDADE 

 

Rita de Cássia Moser Alcaraz 

 

A reflexão do presente trabalho consiste em analisar os discursos e as imagens de alguns livros 

coletados no município de Curitiba no ano de 2015. A pesquisa considera as possíveis interlocuções com as 

políticas de promoção de igualdade étnico-racial, Lei 10.639/03 e 11.645/08, que alteraram o artigo 26 A da 

LDB, na Educação das Relações étnico-raciais, desdobradas da pesquisa de doutoramento. A hipótese é de 

que a literatura corrobora com discursos que possibilitam a identificação cultural por intermédio das 

personagens dos livros e por meio dos textos escritos. A pergunta que o estudo buscou responder foi: Quais 

os modelos culturais observados em alguns livros utilizados na rede municipal de Curitiba? No plano 

teórico-metodológico a pesquisa teve enfoque na perspectiva dos estudos críticos sobre as relações raciais 

no Brasil. Portanto considerou-se que os modelos culturais ofertados para as crianças pelos discursos dos 

livros podem apresentar características que não dialogam com os estudos das Relações étnico-raciais no que 

se refere à diversidade e a proporção entre negros e brancos na Literatura destinada às crianças, tendo a 

branquitude como referência modelar. 

 

Palavras-chave: Literatura e ERER; Identidade e Infâncias. 

 

C07E-04 - A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: HEROÍNAS NEGRAS E ZUMBI DOS 

PALMARES 

 

Karla Cristina Eiterer Rocha 

 



 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar duas narrativas sobre Zumbi dos Palmares que nos 

levam a grandes descobertas e nos ensinam muitos valores: o livro Luana: as sementes de Zumbi dos autores 

Aroldo Macedo e Oswaldo Faustino e As lendas de Dandara de Jarid Arraes. Essas narrativas foram escritas, 

para leitores do público infantil e juvenil. Visam à revisão dos papéis desempenhados pelos 

afrodescendentes de acordo com o discurso hegemônico, retratam as questões de identidade, gênero e 

representação. Os autores em suas produções deixam claro um engajamento, na perspectiva de um resgate 

histórico, afim de que possam ser apresentadas novas possibilidades de leitura e interpretação da História e 

da cultura deste povo. Como sabemos que é preciso trazer para debates nos ambientes acadêmicos, os textos 

que produzam reflexões como essa, entre a História e a Literatura, pois precisamos reivindicar o espaço 

ainda não conquistado na sociedade, para autores que estão à margem. A importância dessa pesquisa se dá 

pela conscientização, da necessidade de tornar audíveis essas vozes, silenciadas por tanto tempo e de 

fortalecer o discurso que reafirma a importância do negro para a formação histórica do nosso país. Diante do 

esquecimento do passado histórico, dessa experiência traumática para as vítimas do colonialismo, desse fato 

violento que foi a escravidão, nasceu um espírito de resistência que luta contra o pagamento das memórias e 

das subjetividades de pessoas que foram escravizadas. 

 

Palavras-chave: Zumbi; Literatura Infantil e Juvenil; Identidade. 

 

C07E-05 - ADAPTAÇÃO LITERÁRIA PARA CRIANÇAS E JOVENS: KANOVA E O SEGREDO 

DA CAVEIRA DE PEDRO PEREIRA LOPES NA LINGUAGEM DOS QUADRINHOS 

 

Edneide Maria Ferreira Santos 

 

Esta pesquisa insere-se na articulação entre adaptação e literaturas africanas de Língua portuguesa 

para crianças e jovens em diálogos com a educação étnico-racial, tendo como ponto de partida a literatura 

Infantil e juvenil moçambicana, cujo objetivo principal é apresentar uma adaptação literária do livro Kanova 

e o Segredo da Caveira, de Pedro Pereira Lopes, por meio da linguagem dos quadrinhos. Nesse sentido, o 

que se busca é assegurar ao leitor o direito de conhecer e ter acesso à fonte literária de origem africana que 

por motivos históricos, culturais, sociais e econômicos não foi apresentada nos livros infantis de outrora. 

Então, o universo da literatura para a infância, especificamente dos contos africanos torna-se uma questão 

muito pertinente a ser abordada e apresentada por meio da linguagem em quadrinhos, uma vez que, as 

histórias em quadrinhos são importantes meios de comunicação na divulgação da literatura, pois muitas das 

vezes, sem ter lido ou ter contato com a obra literária “original”, permite aos leitores a oportunidade de 

aproximá-los da obra e convidá-los a ler o livro. Assim sendo, a literatura moçambicana a ocupar-se desse 

espaço (dos quadrinhos) permite ao leitor desbravar mundos, atravessar fronteiras e dialogar com vozes 

africanas que muito influenciaram na cultura brasileira e ajudaram a construir um país diversificado. A 

pesquisa baseia-se nos pressupostos teóricos de Oliveira (2014), Debus (2018), Lopes (2017), Hutcheon 

(2013), Bueno (2014) Lei nº10.639 (2003), Lannone (1994), entre outros. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil moçambicana; Educação étnico-racial; Quadrinhos. 

    

C07E-06 - DAS PRÁTICAS DOCENTES AO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E 

LITERÁRIO: ONDE ESTÃO AS PRINCESAS AFRICANAS? 

 



 
 

Edson Rodrigo de Azevedo 

 

Diante das práticas docentes e à luz da Lei nº. 10.639/03 que torna obrigatória nos currículos 

escolares a temática ""História e Cultura Afro-Brasileira este trabalho tem como objetivo investigar o 

protagonismo das personagens negras nas narrativas clássicas infantis através das práticas pedagógicas e da 

análise das obras selecionadas no Programa Nacional do Livro Didático e Literário 2018 em uma escola 

pública do interior paulista. Pautando-se neste contexto, surgem inquietações a respeito de como essas 

princesas são representadas e abordadas nas narrativas, assim como a presença ou apagamento das princesas 

africanas e o espaço que estas personagens ocupam nas narrativas e histórias lidas pelos professores. Ainda 

neste viés, questiona-se: os acervos literários das escolas potencializam essa temática? As obras 

selecionadas para o Programa Nacional do Livro Didático e Literário e as escolhas realizadas pelas escolas 

permitem que o protagonismo negro esteja presente nas realidades escolares? Para tais questões, pode-se 

afirmar que, apesar dos movimentos literários e de formação de professores apresentarem saltos 

quantitativos e qualitativos e, com base em pesquisas recentes sobre o tema, há uma dificuldade latente na 

apropriação da literatura afro-brasileira nos contextos educacionais e que, neste sentido, sinalizam a 

ampliação de ações formativas dessa temática. 

 

Palavras-chave: Princesas Africanas; Práticas Pedagógicas; Programa Nacional do Livro Didático e 

Literário. 

 

C07E-07 - MITO, CULTURA E IDENTIDADE NA OBRA MORÕGETÁ WITÁ: OITO CONTOS 

MÁGICOS (2014) DE YAGUARÊ YAMÃ 

 

Luiz Henrique dos Santos Cordeiro 

 

Sabe-se que as obras brasileiras apresentam uma variedade de gêneros literários em sua constituição 

literária. Romances, poemas, mitos e lendas foram por muito tempo a base para a construção da sociedade 

brasileira, tendo por base os modelos Europeus de pensamento, matizados por matrizes brancas, patriarcais, 

com modelos heroicos demarcados por guerras e difundidos através de conquistas. Entretanto, desde a 

colonização do território brasileiro, é conhecido que as narrativas indígenas trazem a história de formação da 

cultura e da sociedade nativa brasileira como uma forma análoga de conhecer os povos primários sul-

americanos. Nomeados por indígenas pelos colonizadores, as etnias diversificadas que habitavam e 

continuam a habitar nosso país transmite, por meio de suas oralidades e posteriormente por meio da palavra 

escrita, suas heranças culturais, iniciadas pelos seus mitos de formação e por suas lendas fundadoras. Nesse 

quesito, o presente trabalho propõe trabalhar a construção da herança indígena do povo Maraguá, a partir da 

obra de Yaguarê Yamã, na qual o autor delineia oito contos que inicia o seu povo ao mundo e ao convívio 

com outras nações no Amazonas brasileiro. Sem uma necessidade de ligação entre um texto e outro, o autor, 

assim como a ilustradora, unem a escrita infanto juvenil a um contexto real, na qual o leitor poderá 

compreender o contexto cultural de um povo brasileiro, diferente culturalmente da grande maioria dos atuais 

brasileiros. Sob forma de pesquisa referencial e bibliográfica, utilizaremos autores que utilizam a história 

como fator de construção cultural, (HOBSBAWN, 1997), com a cultura como fator de construção 
identitária, (BAUMAN, 2012), assim como conceitos pertinentes à identidade (HALL, 2007) e à 

ancestralidade (OLIVEIRA, 2014). Tal discussão pretende levar à conclusão de como a literatura infantil, 

juvenil e indígena apresenta traços de resistência à população indígena contemporânea. 

 



 
 
Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil; Literatura Indígena; Identidade. 

 

C07E-08 - NHEMONGARAI O BATISMO GUARANI 

 

Maicon Belusso 

 

Pensando na temática do ensino de História Indígena prevista pela Lei 11.645/08 que estabelece a 

obrigatoriedade da História e Cultura afro-Brasileira e Indígena no currículo escolar, em especial nas áreas 

de Educação Artística, de Literatura e História do Brasil. A proposta do material é contribuir para reflexão 

crítica acerca do imaginário cultural dos povos indígenas, no qual muitas vezes é permeado de estereótipos, 

preconceitos e uma ideia de homogeneidade cultural a respeito dos povos originários. Entende-se que povos 

indígenas são compostos por uma multiplicidade de culturas e saberes singulares, possuem visões de mundo 

bem diferentes em relação a nossa sociedade. Cada povo vê o mundo e o interpreta conforme suas próprias 

maneiras, conforme seus saberes e crenças. Neste sentido buscamos contribuir com a temática apresentando 

um conto que visa representar elementos da cultura Guarani, no caso a cerimônia do batismo 

(Nhemongarai). Além disso o conto também foi pensado para discutir a temática em sala de aula, como 

material didático, podendo ser aplicado através de leitura em conjunto ou pelo professor, possibilitando aos 

educandos reflexões críticas através de uma análise literária ou até mesmo uma performance teatral, já que 

as formas de utilidade deste material são variadas e irá depender da criatividade de cada um que for utiliza-

lo. A ideia é possibilitar uma aprendizagem prazerosa e diferente. 

 

Palavras-chave: História Indígena; História Cultural; Ensino de História. 

 

C07E-09 - O ESCAPISMO INFANTIL EM A COR DA TERNURA, DE GENI GUIMARÃES 

 

Geovana Maria David Pinheiro 

 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar um estudo acerca da literatura infantil, enquanto 

instrumento que denuncia o desejo da criança por fuga de sua realidade e assim, possibilita o 

questionamento da condição pueril. A escolha do livro A cor da ternura (1989), de Geni Guimarães se deu 

porque ele apresenta, a partir do imaginário infantil, negro e feminino, a intenção da criança por encontrar 

uma existência paralela, na qual seu papel se desvincule das funções sociais estereotipadas de submissão, 

objetificação e obediência.  

O livro é uma autobiografia que reflete, de forma subjetiva, os traumas e os bons momentos internalizados 

pela escritora em sua infância e juventude, através da reconstrução distanciada de suas vivências passadas. A 

história circunda a dura trajetória dessa criança, até a aceitação de sua identidade negra, ou seja, até a 

conquista do afeto pela cor que possibilita autoconfiança, enfrentamento e superação das limitações 

colocadas. Pode-se afirmar que o discurso da escritora possibilita uma análise das relações de poder, ao 

questionar os espaços destinados à mulher negra no Brasil. Em seus escritos e por meio da arte, a autora 

narra a mulher como heroína e responsável por suas vivências e legados, dessa forma, ocupa seu lugar de 

voz dentro da realidade circundante. Para melhor entendimento da Literatura Infantil, recorreu-se as autoras 
Marisa Lajolo, Regina Zilberman e Nelly Novaes Coelho. No objetivo da explanação investigativa da obra 

de Geni Guimarães, baseou-se em Denise Aparecida Nascimento e Omar da Silva Lima. Já a fim de 

entender melhor a literatura negra feminina, buscou-se auxílio em Maria Consuelo Cunha Campos, Eduardo 

de Assis Duarte, Maria Nazareth Soares Fonseca, Ana Rita Santiago, entre outros autores. 



 
 
 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Escapismo; Literatura negra. 

 

C07E-10 - O RECONTO COMO INSURREIÇÃO: UMA LEITURA A PARTIR DE KANOVA E O 

SEGREDO DA CAVEIRA, DE PEDRO PEREIRA LOPES 

 

Estela Ramos de Souza de Oliveira 

 

O projeto Contos de Moçambique, parceria entre a Editora Kapulana e a Escola Portuguesa de 

Moçambique, faz chegar ao Brasil, a partir de 2016, uma série de dez livros. Cada um destes composto por 

uma narrativa da tradição oral moçambicana, recontada por escritores e ilustrada por artistas de diversas 

partes do país. Embora o objetivo da iniciativa seja divulgar as histórias das tradições orais moçambicanas 

em solo brasileiro, a proposta naturalmente extrapola essa intenção inicial e possibilita pensar questões 

estéticas (NOA) vinculadas à produção e recepção dessas obras. Para a leitura aqui proposta, foi selecionado 

o quinto livro da série: Kanova e o segredo da caveira, com texto de Pedro Pereira Lopes e ilustrações de 

Walter Zand. Considerando as características do projeto Contos de Moçambique, a biografia do escritor, 

nascido no período pós-independência do país, e as necessidades de ruptura com a colonização do 

pensamento, o objetivo deste trabalho é identificar que, para além da valorização da oralidade e registro do 

patrimônio imaterial produzido pelas vozes moçambicanas, o texto promove um efeito estético e ético de 

contestação das estruturas opressoras, tanto pelos elementos internos da narrativa quanto pela transição do 

oral para o escrito, assumido pelo autor. Para isso, serão observadas a trajetória da personagem de ficção 

(CANDIDO) e, em aproximação, o processo de reelaboração do conto tradicional moçambicano recuperado 

na obra em estudo. 

 

Palavras-chave: Conto tradicional; Moçambique; Reconto. 

 

C07E-11 - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

Eliane Debus, Zâmbia Osório dos Santos e Maria Aparecida Rita Moreira 

 

A presente comunicação socializa o curso “O Ensino da Literatura Afro-Brasileira no Ensino Médio: 

Formação Continuada para Professores de Língua Portuguesa da Região da Grande Florianópolis”, efetivado 

no ano de 2017, na forma de projeto de extensão pela UFSC em parceria com a Coordenadoria Regional de 

Educação do Estado de Santa Catarina. Apostando na possibilidade de criar mecanismos para repensar o 

ensino da literatura e discutir a inserção da literatura afro-brasileira nos currículos da Educação Básica, o 

curso teve como foco escritores(as) do século XIX. Para tal, trouxe como referência a coleção Literatura e 

afrodescendência no Brasil: antologia crítica (DUARTE, 2011) e o livro Literatura afro-brasileira: 100 

autores do século XVIII ao XXI (DUARTE, 2014), optando pela escolha de Luis Gama e Maria Firmina dos 

Reis para a formação. As ações foram elaboradas em uma perspectiva intersemiótica e proporcionaram aos 

cursistas o diálogo entre literatura e outras artes, tais como jornais, música, cinema. Dos resultados obtidos 
no curso, ressaltam-se os produtos apresentados pelos cursistas: questionários, desenhos, produção de 

cartazes, filmes, artigos de jornais, músicas, textos informativos, entre outros. Depoimentos dos 

participantes ao final do curso indicam uma abertura para a inserção da literatura afro-brasileira no conteúdo 

a ser ministrado em sala de aula, a incorporação de novos conceitos nas práticas das/os professoras/es 



 
 
cursistas. Acrescenta-se, a percepção de que as atividades oportunizaram o debate sobre o racismo entre 

professor/a e alunos/as e entre alunos/as. Conclui-se, também, que a formação foi de grande valia para 

todos/as que dela participaram, que durante nove meses, em diálogo permanente, dentro e fora do espaço de 

formação, buscaram através da teoria e da prática provar que é possível inserir a Educação para a Relações 

Étnico-Raciais no currículo de Língua Portuguesa. 

 

Palavras-chave: Literatura afro-brasileira; ensino médio; formação de professores. 

 

C07E-12 - ROGÉRIO ANDRADE BARBOSA E OS NOVOS RECONTOS 

 

Tatiana Valentin Mina Bernardes, Simoni Conceição Rodrigues Claudino e Rosilene Koscianski da Silveira 

 

Esta comunicação objetiva apresentar uma pesquisa continua sobre a produção literária do escritor 

Rogério Andrade Barbosa, em particular aquela que tematiza a cultura africana e afro-brasileira. A primeira 

etapa da pesquisa tratou dos títulos publicados pelo autor até 2016. Foi realizada a leitura e elaboração de 

resenhas dos livros que culminaram na publicação do livro intitulado A produção literária de Rogério 

Andrade Barbosa: da temática africana e afro-brasileira a outros temas. O trabalho foi realizado pelos 

membros do Grupo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária em 

Educação Básica e Superior (Literalise), do Centro de Ciências da Educação (CED), da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Recentemente o livro foi selecionado como um dos melhores livros 

teóricos brasileiros, no catálogo da Feira de Bolonha de 2019. Para subsidiar o estudo, utilizou-se das 

legislações específicas (Leis nº 10.639/2003 e nº 11645/2008), bem como, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (2004). A pesquisa prosseguiu com a reflexão sobre as contribuições que os títulos do 

autor proporcionam à formação literária do leitor, à valorização e compreensão acerca das diferenças entre 

as pessoas e à diversidade étnico-racial, social e cultural presentes nas sociedades. Desta forma, a partir da 

etapa seguinte da pesquisa, apresentamos resenhados os quatro novos livros do autor: Kakopi Kakopi 

(2019), A orelha vai à escola todos os dias: provérbios africanos para ler e refletir (2019), Beijados pelo sol 

(2017) e Contos de amor dos cinco continentes (2017) e as reflexões que propiciaram. 

 

Palavras-chave: (Re) contos; Literatura Infantil-Juvenil; História e cultura africana e afro-brasileira. 

 

C07E-13 - SE EU FOSSE NEGRA....UM OLHAR SOBRE RAÇA, RACISMO E SEUS 

ATRAVESSAMENTOS EM NOSSAS SUBJETIVIDADES DE PROFESSORES 

 

Dilma Beatriz Rocha Juliano 

 

Sociedades capitalistas são próprias para o desenvolvimento de desigualdades de várias ordens: as 

étnicas, as sexuais, as geracionais, as de classe etc., e a cultura é o lugar no qual os efeitos dessas diferenças 

aparecem, são transmitidos e podem ser alterados. Os estudos sobre a cultura são relevantes por desvelar as 

significações simbólicas das relações de poder nos diferentes grupos sociais. Assim, propõe-se, nesta 
comunicação, colocar em debate a “invenção da raça” como instrumento de poder, separando os sujeitos 

para fins de exploração de “uns” sobre “outros”. Para enfoque conceitual serão trazidas noções teóricas de 

Franz Fanon (Pele negra, máscaras brancas, 2008), Angela Davis (Mulher, raça e classe, 2016) e Achile 

Mbembe (Políticas da inimizade, 2017 e Crítica da razão negra, 2018), tensionando as concepções de raça, 



 
 
racismo, naquilo que auxiliam o pensar em políticas de alteridade entre sujeitos que partilham um mesmo 

contexto social. Tem-se, com isso, o objetivo de partilhar as investigações no campo cultural que podem 

instrumentalizar práticas educacionais que ampliem as formas de problematizar os debates sobre a educação 

de diferentes grupos sociais, contribuindo para uma pedagogia mais crítica e efetivamente multicultural. A 

pesquisa aponta para uma dificuldade de reconhecimento do racismo estruturante da sociedade brasileira 

que, ao ser mascarado, nega aos sujeitos de pele branca a oportunidade de revisarem suas práticas racistas e, 

portanto, opressoras, e aos sujeitos de pele preta torna mais difícil construir um discurso positivo sobre seu 

lugar social a partir de sua história de “raça”. 

 

Palavras-chave: Raça; Racismo; Subjetividade. 

 

C07E-14 - POESIA PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – UM OLHAR 

PARA A LITERATURA NEGRA 

 

Rosangela Aparecida Marquezi 

 

O objetivo deste trabalho é socializar uma proposta de atividades, envolvendo o gênero “poema”, 

que compõe uma unidade didática constituída de leitura, interpretação e escrita. A unidade didática em 

questão, que integra um projeto de extensão da UTFPR Campus Pato Branco, que busca articular a 

integração entre a Universidade e a Escola – no caso, ambas da rede pública, foi aplicado aos professores do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais – do município de Pato Branco – PR. Entendendo-se que é na infância 

que se constroem e também descontroem preconceitos e levando-se em conta a importância da divulgação 

da literatura afro-brasileira, em particular da sua poesia, propôs-se, a partir da análise dos poemas “Navio 

negreiro” e “Tem gente com fome”, de Solano Trindade, abordar questões que discutem a importância da 

luta pelos direitos do negro na sociedade brasileira, bem como sobre a valorização da diversidade étnico-

racial. Como embasamento teórico, optou-se por Candido (1995), Coelho (2000), Proença Filho (2004), 

Evaristo (2009) e Duarte (2011), dentre outros. Após o trabalho com os professores, a unidade didática – 

constituída de diferentes atividades – foi aplicada em espaços escolares. Ao término, os envolvidos no 

Projeto puderam perceber que o professor e a escola têm um papel importante na formação crítica do aluno 

e, por intermédio da literatura, o professor pode influenciá-lo positivamente na desconstrução de 

estereótipos. Por isso, a escola deve ser um espaço de discussão e reflexão, com o intuito de abolir práticas 

racistas, preconceito e discriminação. 

 

Palavras-chave: Poesia afro-brasileira; Solano Trindade; Ensino Fundamental. 

 

C07E-15 - A LITERATURA DE TEMÁTICA DA CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 

NOS ACERVOS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA (PNBE) PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Tatiana Valentin Mina Bernardes 

 
Esta comunicação objetiva apresentar pesquisa de mestrado, A Literatura de Temática da Cultura 

Africana e Afro-brasileira nos acervos do Programa Biblioteca da Escola (PNBE) para Educação Infantil, 

desenvolvida pelo Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) com orientação da Professora Doutora Eliane Santana Debus e tem como objeto os livros 



 
 
do acervo do PNBE para Educação Infantil, nas quatro edições (2008, 2010, 2012 e 2014). O objetivo foi 

mapear e analisar os livros de Literatura Infantil que focalizam as culturas africanas e afro-brasileiras, seja 

pelo conteúdo, temática da cultura africana e afro-brasileira, ou pela representação, texto e ilustração. Como 

aporte teórico, a respeito das políticas públicas de leitura, apoia-se em Araújo (2010, 2015), Oliveira (2008), 

Fernandes (2004, 2007, 2013); em relação à Educação Infantil, Abramovicz e Oliveira (2010, 2012), Bento 

(2012), Cavaleiro (2007), Cerisara (1999), Dias (2010, 2012), Kulmam Júnior (1999, 2012), Rosemberg 

(1985, 2007, 2012), Trinidad (2012); na Literatura e Literatura de Temática da Cultura Africana e Afro-

brasileira, a Candido (1995), Debus (2007, 2009, 2012), Gouvêa (2000), Lajolo (2003), Lajolo e Zilberman 

(1985), Oliveira (2003), Souza (2001, 2003), Zilberman (2003); e, sobre a Educação das Relações Étnico-

Raciais, em Abramovicz e Oliveira (2010, 2012), Abramovicz (2012), Araújo (2015), Dias (2005), Gomes 

(2012), Passos (2012), Oliveira (2004), Bento e Pereira (2012). Para o desenvolvimento das reflexões e 

construção dos procedimentos de pesquisa, realizou-se uma análise quantitativa e qualitativa, de cunho 

bibliográfico e documental. O estudo se divide em três etapas: seleção e análise das listas dos livros 

enviados pelo PNBE à Educação Infantil; seleção dos títulos de literatura da cultura africana e afro-

brasileira; e leitura e análise dos 61 títulos sobre a temática. Dos 360 livros que compõe os quatro acervos, 

encontramos 61 de temática da cultura africana e afro-brasileira, desses analisamos positivamente 12. 

 

Palavras-chave: PNBE; Literatura de Temática da Cultura Africana e Afro-brasileira; Educação Infantil.

      

 

C07E-16 - LITERATURA ANGOLANA E AFRO-BRASILEIRA DE MÃOS DADAS COM A 

INFÂNCIA 

 

Maria Aparecida Rita Moreira e Eliane Santana Dias Debus 

 

A lei nº 10.639 de 10 de janeiro de 2003 destaca a Literatura, juntamente com história e artes, como 

uma das principais áreas para se estudar a história e a cultura africana e afro-brasileira, justificando 

inúmeros estudos sobre literatura afro-brasileira e tantos outros sobre as literaturas africanas. O exercício de 

ler literatura afro-brasileira e africanas nos oportunizou o encontro com dois textos literários, um escrito por 

uma escritora afro-brasileira catarinense e outro escrito por uma escritora angolana. Esta comunicação 

discorre sobre esses dois universos literários, afro-brasileiro e angolano, objetivando mostrar possíveis 

conexões entre ambos. Nessa perspectiva, trazemos as referências de Eliane Debus (2017) e Eduardo de 

Assis Duarte (2011) para pensarmos a literatura afro-brasileira; Carlos Everdosa (1997) para adentrarmos no 

universo da literatura angolana; Alberto de Oliveira Pinto (2004) e Rita Chaves (2005) para verificar as 

intersecções entre Brasil e Angola. Vale ressaltar que os textos literários analisados estão direcionados pelo 

mercado editorial ao público infantil e juvenil, fazendo-nos registrar a existência de literaturas afro-

brasileira e africanas voltadas para esse público. Tendo por base esses estudos adentramos os dois textos 

literários. O texto afro-brasileiro A casa de meu avô, de Solange Adão mostra a aproximação da 

protagonista com seu avô e sua herança africana, através de cheiros, gostos, religiosidade, musicalidade, 

linguagem. A história Kambas pra sempre, de Maria Celestina Fernandes tem como cenário o Brasil, inova 

ao narrar a história de Lueji, uma afro-brasileira que tem o nome de uma rainha angolana.  É possível 
perceber em ambos os títulos uma linguagem que escapole do modelo no qual a personagem negra é 

apresentada como objeto, impregnada de estereotipia, e passa a ser sujeito, uma linguagem permeada de 

afro-brasilidade. É nessa perspectiva que os textos literários aqui estudados operam, ressignificando a 

literatura brasileira e propiciando um diálogo com a literatura angolana. 



 
 
 

Palavras-chave: Lei 10.639; Literatura afro-brasileira; literatura angolana; infância. 

 

8 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: DA ANCESTRALIDADE À ATUALIDADE 
 

C08-01 - (RE)ENCONTROS DE GERAÇÕES E DE HISTÓRIAS 

 

Marilda Aparecida de Oliveira Effting e Rogaciano Rodrigues 

 

Nossa proposição consiste em apresentar uma reflexão sobre as experiências na arte da contação de 

histórias por pessoas velhas e/ou de pessoas em processo de envelhecimento, durante as atividades 

formativas, na condição de alunos, em passagem no curso Contadores de Histórias, do Núcleo de Estudos da 

Terceira Idade (NETI – UFSC).   O percurso reflexivo perpassa o movimento de chegada desses sujeitos ao 

Núcleo, com o que trazem em suas bagagens, acerca de contatos com histórias literárias, de cunho infantil e 

juvenil, sejam elas oriundas da tradição oral ou autoral, visando, primeiro, o compartilhamento nos limites 

do espaço acadêmico, envolvendo os próprios alunos, nas discussões e problematizações dos saberes deles. 

Durante essa fase os alunos, enquanto receptáculos e guardiões de legados culturais, são instigados a 

revolverem suas memórias e recuperar, na medida do possível, as veredas percorridas desses conhecimentos 

ligados ao campo literário. Depois, como prática e extensão, esses alunos idosos realizam apresentações em 

contextos diversos, conjugando o processo educativo e artístico, com públicos constituídos, 

preferencialmente, de crianças e jovens. São nesses encontros formativos e nas aproximações 

intergeracionais que passado e presente comungam (re)descobertas que propiciam compreender, em parte, a 

dinamização e a diversidade cultural que nos envolve. Para fundamentar essas reflexões recorremos a 

Orlandi (2002, 2008); Morin (2000, 2003); Bosi (1987); Halbwalchs (2006). 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; Literatura; Idosos; Intergeracionalidade; Memória. 

 

C08-02 - A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO ATIVIDADE MEDIADORA NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DE LEITORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Melina Carvalho Botelho e Ilsa do Carmo Vieira Goulart 

 

O presente estudo tem por objetivo apresentar uma reflexão teórica sobre a atividade de contação de 

histórias, com intuito de identificar o que diferentes autores discutem sobre narratividade e as colaborações 

para o processo de compreensão de narrativas orais e de formação de leitores na educação infantil. Trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica, iniciando com uma reflexão sobre os estudos referentes à da contação de 

histórias como instrumento do conhecimento, investigando o que se discute sobre como esta atividade pode 

auxiliar na construção do saber, bem como um instrumento na compreensão de narrativas orais e de 

formação de pequenos leitores. Sendo assim questiona-se: Como a atividade de contação de histórias pode 

contribuir na compreensão de narrativas orais e de formação de pequenos leitores, mediando a aprendizagem 

dos conteúdos? Embasamos em estudos que discutem a temática como Celso Sisto, Márcia Strazzacappa, 

Betty Coelho, Gislayne Matos, dentre outros e também Vygotsky e Wallon a respeito da interação social e 

da afetividade, mediada pela contação de histórias. As discussões teóricas tangenciam para uma reflexão de 

que a contação de histórias estimula e proporciona aos alunos maior entendimento das atividades da leitura. 



 
 
Nota-se que, ao propor momentos de contação de histórias, os alunos apresentam mais facilidade na 

compreensão da narrativa oral, contribuindo para o processo de formação de leitores. 

 

Palavras-chave: Contação de Histórias; Narrativas orais; Formação de leitores. 

 

C08-03 - A PALAVRA EM MOVIMENTO: CORPO E RITMOS DANÇANTES COMO 

FERRAMENTA DE CONTAR A HISTÓRIA 

 

Lilane Maria de Moura Chagas e Nathale Ribeiro Sampaio 

 

 A presente comunicação trata-se de uma pesquisa-ação que objetiva compreender a narrativa 

como uma realização da linguagem que tem como finalidade a comunicação de uma arte ancestral entre os 

seres humanos. O papel das narrativas nos tempos atuais, em que a temporalidade exigida pode encontrar 

outros espaços e formas de narrar com a multiplicidade da riqueza da palavra e do corpo, expressa-se pela 

dimensão estética da arte. Dessa forma, o projeto “Contos e Danças” criado desde 2010 pela bailarina, 

professora e coreógrafa Nati Sampaio, cuja proposta é inserir a dança para as crianças como instrumento de 

linguagem para o seu desenvolvimento. Objetiva-se transformar a palavra em movimento, e recontar 

histórias através do corpo e dos ritmos. Em 2018 o projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de 

Cultura para ser desenvolvido nas Unidades de Educação Infantil da região da “Bacia da Lagoa” com o 

tema: “O amor entre Peri e Conceição”, inspirado na lenda que conta a origem das duas lagoas de 

Florianópolis. A temática foi escolhida para homenagear os 270 anos da cultura açoriana na ilha, 

compreendendo que as lendas têm o poder de preservar a memória e manter a ligação das pessoas com seus 

antepassados. Após a contação, as crianças são convidadas a recontarem a história, de uma outra maneira, 

com a inspiração dos ritmos e movimentos como “voz”. Como resultado apresenta-se a produção de um 

vídeo que conta a lenda com cenas das crianças de todas as unidades contempladas revelando o encontro 

delas com a narrativa em seus contextos educativos, mediado pela linguagem literária e pela ludicidade que 

proporciona a apropriação do legado cultural indispensável para a formação humana em suas dimensões 

simbólicas, históricas e sociais. 

Palavras-chave: Contação de histórias; Narrativas; Contos e Dança. 

 

C08-04 - A POTÊNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: SOBRE A EXPERIÊNCIA DE 

APRENDER FAZENDO 

 

Eloisa da Rosa Oliveira e Isadora Silveira Ramos 

 

Este trabalho aborda a importância da contação de histórias no contexto de formação docente e está 

baseado numa experiência desenvolvida no curso de Pedagogia, da Universidade do Extremo Sul 

Catarinense (Criciúma –SC), na disciplina de Literatura Infantil e Juvenil. O ato de narrar histórias via 

oralidade é um elemento presente na história de inúmeras comunidades e culturas. Porém, com o 

protagonismo da técnica na sociedade, o rigor científico ganhou força no campo epistemológico e muito da 

cultura popular disseminado pela habilidade oral e fundada na experiência foi descreditado. Benjamin 
(1986) traz problematizações dessa ordem no texto “O Narrador”. Em contrapartida, a potência de contar 

histórias continua se manifestando em nossa rotina, ainda que o contexto de super desempenho nos leve a 

acreditar que reina o que está escrito, comprovado, publicado, como denuncia Han (2017) em Sociedade do 

Cansaço. Além disso, no espaço escolar, a arte de contar histórias retoma a tradição oral e propicia a 



 
 
compreensão de si, do outro, e do mundo, de modo que ouvir histórias, além de contribuir para o 

desenvolvimento da linguagem, estimula a imaginação, a curiosidade, a descoberta de outros lugares e 

tempos. Nesse sentido, esta pesquisa teve por objetivo principal defender a contação de histórias como 

potência tanto na formação de professores enquanto contadores de história como na formação de leitores na 

educação básica. Nossos objetivos específicos foram: discutir o valor da contação de histórias na sociedade 

atual, a importância dessa prática em espaços de formação docente, além de comprovar a eficiência da teoria 

articulada à prática na experiência desenvolvida. De acordo com Abramovich (1989), para contar uma 

história é necessário saber contar, estar preparado para isso, e foi neste ambiente acadêmico onde futuros 

professores desenvolveram esta habilidade em diferentes espaços, desde o planejamento até o contato com a 

realidade escolar. 

 

Palavras-chave: Formação docente; contação de histórias; literatura infantil; experiência. 

 

C08-05 - AS HISTÓRIAS E O SER MAIS HUMANO: DAS FOGUEIRAS AOS EBOOKS 

 

Carla Sousa 

 

O ser humano é um animal tão antigo, já vivenciou tantas transformações nesse planeta e permanece 

aí desafiando cada vez mais a própria espécie. O que contribuiu e o que contribui para o humano se manter 

presente? Sem dúvida, a ciência e a tecnologia são parceiras nessa empreitada de sucesso. No outro prato da 

balança está a arte. E dentre todas as formas de arte, gostaria de destacar o papel das histórias literárias e da 

narrativa como alicerces de manutenção da espécie. Quando falo em literatura entenda-se não só a forma 

escrita impressa em um suporte físico, mas todo o conteúdo simbólico e ficcional criado pelo ser humano e 

transmitido de geração a geração. Antes da escrita, a oralidade desempenhava esse importante papel  e por 

meio dela as histórias sempre estiveram no centro da roda da vida. Se não fosse a transmissão oral, durante 

milênios e séculos, certamente, não teriam chegado até os tempos atuais. No cenário atual, a literatura 

ganhou novo suporte. Dos livros aos ebooks. E assim, as histórias permanecem vivas. Com nova roupagem, 

mas sem abandonar os modelitos clássicos de papel e da oralidade, as histórias resistem. E elas estão aí para 

lembrar ao ser humano da sua humanidade e para servir como “bálsamos medicinais” (Estés, 2014) capazes 

de tratar os mais diversos males da alma que entravam a caminhada da vida. A resistência das histórias 

diante de tantas mudanças que a humanidade já passou me faz crer que sem elas talvez não estivéssemos 

aqui para contar essa História. Sem dúvida, a literatura faz de nós seres mais humanos. São essas reflexões 

que eu compartilho neste artigo. Fruto de uma pesquisa bibliográfica que engloba teóricos de diversas áreas, 

tornando o trabalho interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Literatura; Narrativa; Humanidade. 

 

C08-06 - BIBLIOTERAPIA: HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO HOSPITALAR PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DA INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

PRESIDENTE VARGAS/POA 

 

Ana Maria Bueno Accorsi, Daniel Jesus Vieira Magnum e Eliane Lundin 

 

Os projetos de extensão e de pesquisa são desenvolvidos na internação pediátrica do Hospital 

Municipal Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV)/POA, RS. Acontecem no hospital duas vezes por 



 
 
semana. Participam da do trabalho de extensão e da pesquisa, a professora orientadora, 02 (dois) bolsistas 

PIBIC-InicieUERGS, do curso de Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 

Portuguesa, 01 (um) Técnico Administrativo – Bibliotecário, 08 (oito) bolsistas voluntários. Há reuniões 

semanais de formações do grupo, tendo como ministrantes, a professora orientadora, professores, 

psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais convidados, além da Assessoria de Ensino e Pesquisa 

do Hospital. Nos dias e turnos acordados, os bolsistas se encarregam de proporcionar para as crianças e 

jovens internados a contação de histórias e leituras de obras literárias contribuindo para sua formação 

leitora. Além disso, fazem uma observação empírica com o objetivo de registrar se há ou não alteração de 

humor e a adesão dos participantes ao final das atividades, envolvendo a análise da repercussão da dinâmica 

no grupo. Assim sendo, o projeto vem atender ao disposto na Declaração Universal dos Direitos das 

Crianças – UNICEF e, em legislação brasileira, a Resolução nº. 41 do Ministério da Justiça e do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizado. Atende também, pelas suas características 

de desenvolvimento humano e social, o objetivo nº 4 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

para o desenvolvimento sustentável e assegura a inclusão equitativa e de qualidade, a fim de promover 

oportunidades de aprendizagem a partir da mediação de leitura da literatura universal. O projeto vem ao 

encontro das demandas da sociedade a que se destina, humanizando o espaço hospitalar por meio da 

mediação da leitura que se oportuniza às crianças, acompanhantes e equipe técnica, mostrando o 

comprometimento da comunidade universitária com os interesses e necessidades sociais. 

 

Palavras-chave: Biblioterapia; Crianças e jovens internados; Humanização hospitalar.   

   

C08-07 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O TERMO CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Felícia Fleck 

 

Contar histórias, prática ancestral realizada desde tempos imemoriais em diferentes culturas, diz 

respeito, essencialmente, à necessidade humana de comunicação. Além de comunicar, as histórias também 

se referem à outra necessidade humana: o contato com a estética, a arte, a literatura e a fabulação. Nos 

moldes contemporâneos, o ato de contar tem recebido o nome de “contação de histórias”, neologismo muitas 

vezes empregado, no contexto educacional, como sinônimo de “hora do conto” e/ou “hora da história”, em 

que as narrativas orais por vezes se mesclam à leitura de histórias em voz alta. Em língua castelhana, há 

diferentes formas de se referir ao contador: além de “contador” e “narrador”, como em português, também 

se utilizam os termos cuentero, cuentista, narrador oral escénico e cuentacuentos. O presente texto pretende 

apresentar, de forma sucinta, os termos utilizados para nomear o ato de contar histórias em língua 

portuguesa e castelhana, a partir de pesquisa bibliográfica. Embora não haja consenso em relação às 

diferentes acepções em ambas as línguas, faz-se importante entender seus usos e concepções. O estudo é 

parte da pesquisa de doutorado intitulada “A identidade como narrativa: histórias de contadores de histórias 

em Santa Catarina”, que investigou as relações entre as histórias de vida e a constituição da identidade 

profissional dos contadores de histórias atuantes em Bibliotecas Públicas de Santa Catarina. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; Narração de histórias; Contadores de histórias. 
 

C08-08 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS: EXPERIÊNCIAS, 

VIVÊNCIAS E RESISTÊNCIAS – NÃO NECESSARIAMENTE NESSA ORDEM 

 



 
 

Gislene Camargo 

 

A ideia de contar histórias em espaços não formais partiu das acadêmicas da 4ª fase do curso de 

Pedagogia, nas disciplinas de Seminário Integrado (SEMIC) e Processos Pedagógicos da Educação Infantil. 

O desejo de ir a outros espaços fora da escola, gerou alguns questionamentos relacionados ao público, como 

o “controle/ordem” dos expectadores, e como chamar a atenção fora da dinâmica da escola. Contar histórias 

provoca nos contadores iniciantes aflições, medos, preocupações e resistências. Nesse sentido, o tema 

contação de histórias em espaços não formais objetivou analisar a atuação das contadoras de histórias em 

espaços não formais; perceber os improvisos diante de espaços diferentes da escola; compreender os 

sentimentos das contadoras iniciantes frente ao público diferenciado. Os espaços não formais escolhidos 

foram o hall de uma biblioteca universitária e a emergência de um hospital infantil. A biblioteca causou 

menos medo por evocar uma estrutura “organizada”, com tapete, almofadas, e as crianças sentadas. O medo 

e a resistência fizeram-se presentes por ser um grande público, com faixas etárias diferentes e pela 

formalidade que uma biblioteca representa. As crianças fizeram perguntas que desestruturaram as 

acadêmicas e que podem ser desencadeadoras de temáticas interessantes de projetos educativos. A contação 

no hospital causou estranhamento, pelo público diferenciado, seja na faixa etária das crianças, como dos 

acompanhantes. Os sentimentos das acadêmicas foram dos mais variados, teve quem chorou, quem 

gargalhou de nervosismo, quem se voluntariou para voltar. Essa experiência foi uma provocação que mexeu 

com as resistências e comprovou que a contação de histórias representa comunhão entre quem conta e quem 

ouve, um depende do outro. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; espaços não formais; resistências; sentimentos. 

 

C08-09 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM UM CLICK! DAS NARRATIVAS ORAIS ÀS 

NARRATIVAS DIGITAIS 

 

Ilsa do Carmo Vieira Goulart  

 

Ao considerar a contação de histórias como a arte do envolvimento de pessoas e ao que lhes é 

anunciado, nos deparamos com a linguagem nas potencialidades estética, artística e dialógica construídas 

por aquele que narra. Assim, a atividade de contar de histórias como uma arte ancestral da narração oral, que 

se mantém ativa até os dias atuais, vem ganhando novas configurações e novos espaços de circulação. 

Frente ao surgimento das tecnologias digitais, emergem diferentes formatos de práticas sociais da 

linguagem, dentre elas, as narrativas multimodais ou multimídias. Os artefatos digitais ampliaram as 

possibilidades narrativas, incluindo recursos de som, imagem e técnicas variadas; usualmente, a essas 

narrativas, dá-se o nome de narrativas digitais ou histórias multimodais. As narrativas digitais possuem 

alguns elementos estruturais, como enredo, narrador, personagens, espaço, tempo. De modo que o que vai 

ser contado, assim como em tempos passados era feito no entorno da fogueira, as narrativas digitais 

harmonizam vozes, sons, textos, imagens, vídeos e diferentes recursos tecnológicos para elevar a 

experiência sensível do leitor e aproximá-lo o máximo possível da realidade. Nesta perspectiva, de modo a 

assegurar as dimensões éticas, estéticas e pedagógicas da arte narrativa, esse estudo prioriza as discussões 
sobre a contação de histórias na dimensão digital. Com isso, assume-se por objetivo apresentar uma reflexão 

teórica a partir da concepção da multimodalidade textual, dos modos leitura e de interação do leitor com o 

texto, no caso, com a contação de histórias disponibilizadas em ambientes digitais. Para tanto, trazemos 

como embasamento teórico das diferentes concepções sobre narrativas digitais, com base nas discussões de 



 
 
Pierre Lévy (1996, 1999), Almeida e Valente (2012) e Papert (1994), em diálogo com autores que discutem 

a temática das narrativas orais, como a contação de histórias com Walter Benjamin (1983), Buzatto (2013), 

Machado (2004), Mellon (2006) e Moraes (2012), em interlocução com outros autores. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; narrativas digitais; narrativas orais. 

 

C08-10 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO SÉCULO XXI: UM RETORNO A CAVERNA? 

 

Roger Andrei de Castro Vasconcelos e Daniela Corte Real 

 

Este artigo teve como ponto de origem uma memória distante. Conta a história que um avô 

declamava todas as noites para seus netos, antes de apagar as luzes, versos de Raimundo Correia e Casemiro 

de Abreu, autores do Thesouro Poético Brasileiro, livro organizado por Osorio Duque Estrada, em 1934. As 

crianças, encantadas com aquela oratória se deixavam transportar para os poemas e assim como as árvores e 

as pombas ‘iam-se dos pombais’ e imaginavam se a sombra das bananeiras podia ser de fato, tão ‘legal’ 

como escrevera o poeta. O avô não utilizava outro recurso além da voz para declamar os versos e/ou contar 

histórias. Os pequenos sequer viam os livros, a maioria nem era alfabetizada ainda, mal conseguindo juntar 

as letras e as palavras. Isso não importava, para eles o grande tesouro, o que tornava aquele momento único, 

era a forma como o avô contava. Rodrigues (2005) vai escrever que o que as crianças sentiam era resultado 

dos sentimentos e emoções que transcendiam a ficção e se materializavam na vida real. Sob esse aspecto, 

Sisto (2007) nos assegura que  a arte da contação de histórias necessita de um fazer anterior, de uma 

programação, de segurança, domínio, ensaio e densidade. Para Zumthor (2000) o contador cria uma 

vibração corporal no espectador, que é ele próprio, e a contação surge neste exato momento, quando a 

história lhe pertence e a noção da presença de um corpo como elemento fundamental para a tarefa é 

compreendida. Dá-se um corte no tempo, avançamos para o século XXI e aquelas mesmas crianças, hoje 

adultas, problematizam a forma de contar histórias, e reconhecem que a contação de histórias vai 

transformando a nossa forma de ver e de interagir com o mundo. Sendo assim perguntamos: a contação de 

histórias é ação viva que precisa de preparação? 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; conhecimento de mundo, transcendência; amorosidade 

 

C08-11 - CRIAÇÃO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ATIVIDADES 

LÚDICAS PARA APRENDER E ENSINAR 

 

Gislene Camargo e Samara Camargo 

 

Na Educação Infantil há um misto de imaginação e criatividade, onde as crianças perguntam sobre 

tudo, misturam a realidade e a fantasia. Diante destas peculiaridades faz-se necessário adentrar nesse mundo 

encantado e propiciar atividades lúdicas. As crianças encantam-se com as contações de histórias, e sabe-se 

que a constituição do leitor inicia desde muito cedo. Desse modo, diante do projeto de sustentabilidade 

proposto pela escola, optou-se pela temática Aromas, que teve como objetivo explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura), surgiu a ideia então, de construir um 

livro com as crianças bem pequenas. Foram escolhidos como protagonistas da história, os diversos tipos de 

chás. As crianças bem pequenas colheram as folhas, flores, apuraram seus sentidos cognitivos e afetivos. A 

exploração dos canteiros, a plantação dos chás, os cheiros e gostos se transformaram em uma linda história. 



 
 
Este artigo trata-se de um relato da experiência do livro criado pela professora da turma de Educação Infantil 

berçário II, intitulado, “A Aventura Começa Neste Grande Balão”, que conta a história da rotina das 

atividades da turma às voltas com os aromas, as diferentes formas das folhas e flores, as cores e os gostos. O 

alecrim trouxe música e calmaria. O hibisco trouxe encantamento. A erva doce foi a preferida. O livro 

contou também com a participação dos pais que acompanharam de perto todo o processo. Após o livro ficar 

pronto, foi lido para as crianças e pais, que se emocionaram por fazerem parte da autoria e atuando como 

protagonistas. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; Educação Infantil; ludicidade.   

 

C08-12 - DIZENDO A DOR, HÁ CURA: A ARTE DE CONTAR SOBRE SI 

 

Jacqueline de Faria Barros 

 

O presente trabalho, pela perspectiva do educador e patrono da Educação no Brasil, Paulo Freire, e 

sob a visão do Dasein de Martim Heidegger, pretende descortinar a face libertária do texto, principalmente 

do texto destinado às crianças e jovens, como instrumento catalizador da ética, da cidadania, do cuidado e de 

razões existenciais. Vislumbramos, na contemporaneidade, um aumento substancial de casos de suicídios 

entre os mais jovens,assim como de casos de depressão e ansiedade, em crianças. A psicanálise, conforme 

estudos realizados pelo renomado psicólogo, Bruno Bettelheim, nos apresenta a literatura infantojuvenil 

como aquela que, pelas palavras (assim como no início dos tempos construiu-se pelas narrativas míticas 

conhecimentos e se projetaram sonhos), sonda as almas e estabelece uma ponte de ligação entre o passado, o 

presente e o futuro desse homem projetado para frente que se refaz e se reescreve, ora como sujeito, ora 

como objeto das estruturas sociais. Dentro desse espaço da virtualidade que pretensamente nos amplia para 

o mundo, mas que, ao mesmo tempo, nos constrange diante das minorias invisibilizadas, a literatura 

infantojuvenil ganha destaque por sua profundidade e por sua simplicidade em dizer, pelas vias do 

fantástico, do poético, do maravilhoso ou do texto visual, as mazelas humanas que não dizemos, a nós 

mesmos, de modo direto e natural abrindo um espaço de descontentamento constante, espaço, este, 

necessário à vida e à reflexão sobre os percalços, as dores e os vazios que a existência impõe ao homem. A 

tarefa dessa pesquisa é mostrar de que modo a literatura infantojuvenil pode entrar nesse contorno das 

possibilidades e das impossibilidades humanas, contorno tão caro e tão subjetivo ao sujeito de todos os 

tempos. 

 

Palavras-chave: Sujeito; Dasein; psicanálise. 

 

C08-13 - HISTÓRIAS QUE BRINCAM E ENCANTAM: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

Eliandra Cardoso dos Santos Vendrame e Ercília Maria Angeli Teixeira de Paula 

 

 
O contar histórias trata-se de um brincar que envolve escuta, imaginação e possibilidades de 

representar o mundo, neste sentido o trabalho de elaborar uma contação de histórias com recursos artesanais 

visa privilegiar a ludicidade da contação de histórias por meio do livro que é recurso fundamental da leitura 

literária. Este texto constitui-se como relato de experiência de ensino desenvolvida na disciplina de 



 
 
Fundamentos e Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura Infantil em um curso de 

pedagogia. Objetivamos relatar a experiência na elaboração e atuação das acadêmicas de Pedagogia em 

confeccionar, recursos para atuar como contadores de histórias, atuando diretamente com a Biblioteca 

Municipal Professor Egydio Martello de Campo Mourão no centro-oeste do Paraná. Como questão 

norteadora: qual a importância da parceria entre discentes da pedagogia, e a atuação em espaço não escolar 

dedicado às crianças na biblioteca? A metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa, apoiada na 

referência bibliográfica e no relato da experiência, está baseada na pesquisa-ação e tem como método da 

pesquisa estar situado no desvendamento de uma estratégia de promoção de leitura e humanização da 

criança, com a contação de histórias como ferramenta de atuação do pedagogo como contador de histórias. 

Essa proposta vem do projeto de extensão “Deixa eu contar... histórias que brincam e encantam” que 

ocorreu pela segunda vez no primeiro semestre de 2018. Mediados pelas ações vivenciadas, considera que a 

relação da arte de contar histórias na formação docente, em um curso de Pedagogia são importantes ações 

que possibilita o acesso e divulgação da cultura literária, como direito essencial do humano. Projetos como 

este demostram que, podemos despertar em crianças e jovens, acadêmicos (futuros professores) o prazer de 

ouvir uma história e, por meio disso, sensibilizá-los para a Literatura Infantil e para a leitura, 

proporcionando momentos de descontração, de imaginação e encantamento. 

 

Palavras-chave: Literatura; Contação de Histórias; Biblioteca.      

 

C08-14 - OS TEXTOS NARRATIVOS ORAIS: A SELEÇÃO DO REPERTÓRIO NA PRÁTICA DE 

CONTAR HISTÓRIAS 

 

Ane Carolina Randig Tavares e Maria Iolanda Monteiro 

 

Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado que está sendo realizada no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Nesta comunicação 

apresentaremos uma das etapas da pesquisa na qual realizamos um estudo sobre alguns gêneros narrativos 

que têm origem na tradição oral. A relevância social da narrativa oral, cujas finalidades mudam com as 

circunstâncias, gerou muitas maneiras de contar uma história. Isso criou vários gêneros como o conto 

(popular, de fadas, maravilhoso), as fábulas, as parábolas, as lendas, os mitos, cordéis. O professor tem 

contado com diversas possibilidades de integrar a literatura em sua aula. No entanto, diante a variedade de 

histórias perguntamo-nos: como ocorre o processo de busca por histórias que sejam significativas às 

intencionalidades almejadas durante a atividade de escuta de histórias? Assim, o tema desse trabalho é a 

seleção do repertório de histórias que pertencem aos gêneros que têm origem na oralidade. O objetivo é 

realizar um estudo teórico-bibliográfico sobre alguns dos gêneros narrativos orais, suas características e 

diferenças para que seja possível uma compreensão mais ampla de suas potencialidades educativas. Após 

esse processo (teorização), o importante é deixar-se guiar por histórias que façam sentindo 

(intuição/coração) para quem as conta. O embasamento teórico da pesquisa respaldou-se principalmente nas 

postulações de Bruno Bettelheim; Câmara Cascudo; Cléo Bussato; Gislayne Mattos; Mikhail Bakhtin; Paul 

Zumthor; Regina Machado; Rildo Cosson; Walter Ong. Além disso, buscamos articular esse estudo 

bibliográfico a uma reflexão teórica sobre as orientações dispostas nos documentos oficiais, como 
Parâmetros Curriculares para a Educação Infantil (PCNs), e na Nova Base Comum Curricular (BNCC). Os 

resultados preliminares sinalizam que o estudo teórico dos gêneros narrativos orais é fundamental para que 

haja uma melhor adequação dos repertórios de histórias nos anos iniciais do Ensino Fundamental e uma 

divulgação da cultura local e global. 



 
 
 

Palavras-chave: Literatura oral; Repertório; Gêneros narrativos. 

 

C08-15 - POR ENTRE AS REDES DE UM FESTIVAL DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: AS 

MÚLTIPLAS VOZES E O CRUZAMENTO DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

 

Sônia Regina Biscaia Veiga 

 

Hoje se torna impossível falar em um movimento literário que se encaixe apenas no viés da palavra 

escrita. A contemporaneidade traz uma mistura de múltiplos estilos, múltiplas vozes, múltiplas perspectivas 

do fazer artístico e literário. Quando falamos em um festival de contadores de histórias é preciso 

compreender uma ideia de rede entre as manifestações oriundas da palavra, com outros grupos e linguagens, 

como música, teatro, artes visuais, fotografia e a literatura. E esses artistas estabelecem dentro dessa rede, 

conexões com a proposta de afetar o outro. E o público se deixa ou não afetar, cada um a seu modo. Então se 

há ou não uma relação ou que tipo de relação é esta que se estabelece, é o que vai produzir a obra em si. Ela 

também se faz na recepção do público. Por isso, o processo hoje não é de um movimento literário, mas de 

uma literatura em movimento. Hampâté Bâ (2015) diz que africanos quando viajando para outros 

continentes viam grandes festivais de oralidade com vários contadores de histórias participando, achavam 

uma verdadeira excentricidade. Não entendiam que se cobre um valor, que se pague um prêmio por algo que 

faz parte do patrimônio comum, como a palavra dita. Trazendo isso para uma realidade do aqui e do agora, 

um festival se faz importante não somente pela valorização do profissional da contação de histórias, como se 

torna também uma necessidade. Em um mundo ocidental urbano em que a palavra e a experiência do 

coletivo vêm perdendo seu valor, entender o fazer poliartístico de uma rede formada em um festival possui 

grande significação no processo de retomada da humanidade e ainda do entendimento do surgimento de uma 

nova maneira de se produzir literatura. Para abordar tal rede, vamos aqui analisar o ECOH – Encontro de 

Contadores de Histórias de Londrina. 

 

Palavras-chave: Hibridismo de linguagens; rede literária, festival de contadores de histórias. 

 

C08-16 - STORYTELLING: NO ATO DE NARRAR-SE O MAGNETISMO PARA A CONTAÇÃO 

DE HISTÓRIAS 

 

Marguit Carmem Goldmeyer  

 

No presente trabalho, traremos reflexões acerca da vivência com Storytelling, realizada na disciplina 

de Literatura Infantil, no ensino superior no curso de Pedagogia. Buscamos em Storytelling o apoio para 

inovar a metodologia de contação de histórias em sala de aula, partindo do respeito e da valorização das 

histórias individuais para a escrita de histórias coletivas. Nas aulas de Literatura Infantil, as estudantes são 

desafiadas a contemplar suas histórias, escrevê-las e compartilhá-las com as colegas. Todavia, a intenção do 

Storytelling ultrapassa a contação de fatos da vida e criação de um texto. Pelo menos, mais duas 

competências relevantes são exigidas no momento da produção escrita: análise e síntese dos conteúdos 
estudados em aulas anteriores e a abertura para ouvir a crítica dos colegas em relação à narrativa. A 

dinâmica do Storytelling segue a sequência: definição de dias para registro e compartilhamento das autorias; 

registro e síntese dos conteúdos trabalhados em aula; revisitação dos capítulos da vida para extrair fatos que, 

naquele momento, merecem ser narrados; produção escrita, postagem na página de facebook; socialização 



 
 
do texto e diálogo sobre o mesmo. A atividade promove o engajamento nas discussões, a disposição para a 

autoria, o aprimoramento da competência leitora e escrita e, além disso, no âmbito das habilidades 

socioemocionais, a disposição para o compartilhamento de histórias, superando a vergonha de “expor-se”, 

desenvolvimento da empatia com as histórias alheias e o aprimoramento da competência argumentativa. As 

acadêmicas que vivenciam o projeto (re)descobrem os valores contidos na contação de histórias e, quando 

entram em sala, enxergam no aluno um protagonista que pode aprender a buscar nas  próprias  experiências 

o caminho a seguir e elas, como professoras,  ajudarão nesta travessia, acreditando e potencializando a arte 

de narrar-se para constituir-se como sujeito. 

 

Palavras-chave: Storytelling; Narrativa; Registro; Protagonism; Diálogo. 

 

9 – A PALAVRA POÉTICA NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 
 

C09-01 - A PALAVRA POÉTICA E O COTIDIANO: POR OUTROS MODOS DE HABITAR, LER 

E ESCREVER O MUNDO 

 

Cristiane Guimarães e Sheila Hempkemeyer 

 

Como temos lido o mundo, a cidade, a escola? Como temos lido e (re)escrito o mundo em espaços e 

tempos outros, além da escola? Como temos permitido que outros sentidos e subjetividades (re)existam em 

espaços e tempos outros? Como garantir que processos plurais de leitura e (re)escrita de palavras e mundos 

que nos habitam transitem livremente entre nós produzindo gestos outros? Como é possível lançar-se 

poeticamente entre leituras e escritas do mundo no contemporâneo? Esta comunicação visa compartilhar 

anseios e pensamentos entrecruzados das autoras em suas pesquisas de doutorado na Pós-graduação em 

Educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Buscando (re)criar experiências poéticas na escola, na 

cidade e no mundo, as pesquisas indagam como temos lido e sentido este mundo refletindo sobre a duração 

e a intensidade dos eventos cotidianos e como eles podem produzir imagens, cenas e modos de vida potentes 

à recriação da palavra. Compondo diálogos marginais entre linguagens como literatura e fotografia, nas 

relações com estudos culturais e estudos do cotidiano, compartilhamos nas pesquisas leitura e escritas como 

tentativas de escapar das maquinarias de poder que nos envolvem, e com isso contemplar e compor outros 

espaços e tempos que possam nutrir e permitir experiências outras com a palavra no texto tecido do mundo e 

no texto tecido da educação, por outros modos de narrar e outros modos de poetizar a vida. 

 

Palavras-chave: Palavra poética; cotidiano; leitura; escrita; vida. 

 

C09-02 - A POESIA QUE FICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Josué Rodrigues Frizon 

 

O presente trabalho busca apresentar e refletir, por meio de um relato de experiência, a realização de 

uma mediação de leitura com poemas. Direcionada, inicialmente, a 11 turmas de alunos da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, de uma escola privada, localizada no município de Marau, no norte do Rio 

Grande do Sul, a atividade tem reflexos até os dias atuais. Durante dois anos letivos (2011 e 2012) foram 

realizadas, em ambientes como biblioteca escolar e salas de aula, atividades com o objetivo de cativar os 



 
 
educandos e sensibilizá-los para, citando José Paulo Paes, o “brincar com as palavras”, por meio de uma 

seleção de poemas. Ao iniciar este projeto, não tínhamos maiores pretensões a não ser a própria 

sensibilização dos envolvidos num primeiro momento. Tais atividades, com o passar dos meses, geraram 

algumas experiências significativas e que rendem memórias poéticas por parte de seus participantes. Nosso 

intuito é observar e narrar como essa mediação ocorreu e se consolidou em memória afetiva na vida 

daquelas crianças (que hoje são jovens e frequentam os anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio), as quais reencontramos em sala de aula neste ano letivo de 2019. Desde o processo de apreensão de 

vocabulário até a criação de textos poéticos, passando por “invasões poéticas” e sarais, a poesia, os poemas 

trabalhados, aos poucos fizeram parte das atividades escolares das turmas envolvidas e, não somente isto, 

foram levados para as famílias dos alunos, para outras instituições escolares, invadindo diferentes espaços, 

atingindo não apenas os objetivos a que nos propomos, mas indo além, como de fato é a poesia quando nos 

cativa. 

 

Palavras-chave: Poesia; Mediação; Memória. 

 

C09-03 - AINDA (E SEMPRE!) A PALAVRA-VOZ DO PROFESSOR 

 

ÂNGELA FRONCKOWIAK 

 

No trabalho, apresentamos algumas considerações possibilitadas pela pesquisa “Poema, um texto a 

ser vocalizado: implicações da leitura poética na infância”. Através desse estudo, foi possível promover, 

durante um ano, encontros com licenciandos de Letras e de Pedagogia, também educadores, no intuito de 

que eles, a partir de uma seleção de poemas, cuja sonoridade da urdidura poemática evidenciava-se em 

aspectos vinculados ao ritmo e às pausas: a) escolhessem seus preferidos; b) refletissem sobre os motivos 

das suas escolhas; c) reconhecessem a alquimia poética (Georges Jean) e, finalmente, e) vivenciassem em 

seus corpos a semântica poética de suas performances leitoras (Paul Zumthor). O poema foi o gênero 

escolhido porque, geralmente, é distinguido como texto portador de uma linguagem ornamental, ou seja, 

uma linguagem bela, por isso mesmo complexa e inacessível, consideração que o costuma afastar da 

infância, seja no cotidiano da Educação Infantil ou dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O 

reconhecimento da singularidade da palavra poética para a ampliação de repertórios, ou reservas de 

entusiasmo (Gaston Bachelard), que ajudem humanos, crianças e adultos, a confiar e a amar o mundo, nos 

faz intencionar demonstrar a pertinência do investimento na formação sensível do profissional que atua 

junto às crianças na escola, instituição visceralmente associada ao mundo infantil. O adulto, que escuta a 

força elocutória da voz do poema imanada de seu (dele) corpo em voz, reconhece em si a felicidade de 

poder habitar sua linguagem-corpo. Aprofundar reflexões acerca de aspectos relacionados à constituição da 

vocalidade (Paul Zumthor) do professor pode respaldar, como nos mostraram os participantes da pesquisa, a 

compreensão do vigor das experiências compartilhadas entre adultos e crianças que potencializem os 

sentidos de abertura que a leitura literária engendra. 

 

Palavras-chave: Educação da Infância; Leitura da poesia; Vocalização do poema.    

 

C09-04 - ÁLBUM POÉTICO CRIANCEIRAS: UM ENCONTRO COM MANOEL DE BARROS 

 

Rosiane Pinto Machado e Fernando José Fraga de Azevedo 

 



 
 

No presente texto, objetiva-se apresentar resultados parciais da pesquisa de doutoramento, intitulada 

O lugar da poesia na infância: Crianceiras, uma ponte entre Manoel de Barros e o uso estético da língua, 

vinculada ao Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho, na Especialidade 

Infância, Cultura e Sociedade, Linha de pesquisa: Literatura para infância, sob a orientação do Prof. Dr. 

Fernando Azevedo e sob a coorientação da Profa. Dra. Jilvania Bazzo, cujo tema de investigação é a 

relevância da poesia para infância. Apresentaremos por ora uma breve reflexão sobre a importância de se ter 

acesso aos bens culturais na infância, e fundamentalmente as possibilidades de vivência poética desde a 

mais tenra idade que contribuem para o desenvolvimento e a formação estética da criança (SIMÉON, 2015; 

AZEVEDO & MELO, 2012; AZEVEDO, CHAGAS & BAZZO, 2018). Para tanto, aborda-se sobre a 

relação da palavra poética cantada por meio da mostra de referências que compõem o primeiro álbum 

poético Crianceiras em que o seu idealizador, o músico Márcio de Camillo, retrata o conjunto de poemas de 

Manoel de Barros. Destarte, examinam-se os aspectos baseados em uma leitura dialógica, explorando os 

cenários do texto verbal. Traça-se brevemente a biografia do poeta Manoel de Barros e o sentido da poesia e 

a infância em que ambas palavras podem ser constituídas e constituir o “delirar do verbo”, apontado por 

Barros, em que a linguagem cria na ação de dissociar o verbo/a palavra de seus lugares comuns dando novos 

sentidos. Ecoa a voz do poeta “que é a voz de fazer nascimentos”. Assim, partimos da compreensão do 

Círculo de Bakhtin da palavra como evento social (VOLOCHÍNOV, 2013). Portanto, analisa-se, por meio 

do discurso poético o universo próprio, autêntico, sensível e autorreflexivo desse grande poeta pantaneiro." 

 

Palavras-chave: Álbum poético; Crianceiras; Manoel de Barros. 

 

C09-05 - AS CANÇÕES QUE FAZEM A POESIA RODAR 

 

Cynthia Valente 

 

Ainda que a poesia esteja distante de ser a menina dos olhos do mercado editorial infanto-juvenil, é 

fato que ela resiste, ecoa e nos surpreende. No Brasil, a forte vivência musical na infância é a responsável 

por esse fenômeno de resistência da palavra poética, posto que é notável o encantamento das crianças pelo 

trabalho de grupos musicais que fazem um resgate do ritmo poético, através de poemas, parlendas, trava-

línguas, poemas cantados, e canções de roda. Nesse sentido, destacam-se, só para citar alguns exemplos, os 

grupos, Palavra Cantada, Tiquequê e Grupo Trii, que têm em sua formação compositores, pedagogos, 

dramaturgos, poetas e investigadores do universo literário infantil. No âmbito das canções que atravessam 

gerações e permanecem atuais no ambiente familiar e/ou social da criança, temos também um histórico de 

compositores como Vinicius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque e Edu Lobo.  Além disso, há também um 

trabalho de resgate de poetas já consagrados, como a musicalização dos poemas de Manuel de Barros feita 

pelo grupo Crianceiras, e a retomada de Vinicius de Moraes por Adriana Partimpim, homônimo na 

compositora, cantora e poeta Adriana Calcanhotto. Dessa forma, felizmente, a infância está rodeada de 

poesia, seja ela lida ou não. Sendo assim, este trabalho pretende observar a música como um potente veículo 

de entrada da palavra poética na infância, a partir de uma breve aproximação ao trabalho de resgate da 

poesia brasileira feita por grupos musicais contemporâneos. Pretende-se também observar as marcas de 

pesquisas e seleções feitas por tais grupos à luz dos estudos de Octavio Paz e Antônio Candido. 
 

Palavras-chave: Poesia; Música; Resistência. 

 



 
 
C09-06 - DA PROSA À POESIA. DA INFÂNCIA AO PARA SEMPRE 

 

Cláudia Gisele Gomes Toledo 

 

Com esse trabalho, pretende-se correlacionar o primeiro livro infantil de Adélia Prado com os seus 

três primeiros livros poéticos para os adultos, tendo como objetivo principal o reconhecimento de 

determinado trecho infantil com a poesia para a qual ele remete. Adélia Prado é poeta viva e continua 

“ditando versos”. O “anjo” mineiro, que Drummond avalizou e profetizou como uma boa safra da Literatura 

Brasileira, despontou em 1976 com o livro Bagagem. Em 2006, após 30 anos publicando poesias, ela não só 

presenteou seu público leitor como o expandiu, com a incursão na literatura infantil, mercado sedutor para 

quem tem muito do que se lembrar. Quando eu era pequena é um livro sobre sua infância, com personagens, 

tempo, espaço e outros elementos textuais, alçados, ora sim ora não, à categoria de ficção, como Gérard 

Genette caracteriza o relato: “a sucessão de acontecimentos reais ou fictícios que são o objeto desse discurso 

e suas diversas relações de encadeamento, de oposição, de repetição etc.” A obra infantil de Adélia Prado 

parece se adequar à essa caracterização, já que Carmela, a menina “alter ego” protagonista, percorre o vivido 

e devolve ao leitor páginas de lembranças ilustradas de uma época, boa ou má, que todo poeta revisita de 

alguma maneira: a infância. O leitor fiel e atento às poesias de Adélia Prado fará uma ‘releitura’ de muitas 

delas em prosa poética de linguagem simples, pois as recordações de Carmela evocam pessoas, fatos e 

histórias que já foram eternizadas em muitos de seus poemas, principalmente os de Bagagem, mas também 

de O coração disparado  (1978) e Terra de Santa Cruz (1981), três livros que se somam à obra infantil para a 

formação do corpus desse trabalho. 

 

Palavras-chaves: Adélia Prado; Literatura Infantil; Relato. 

 

C09-07 - O PRÊMIO FNLIJ DE POESIA NA “BOCA DO POVO 

 

Eliane Santana Dias Debus, Maria Laura Pozzobon Spengler e Rosilene de Fátima Koscianski da Silveira 

 

Por que a poesia é importante?  Por que ela precisa transitar pelos diferentes espaços de 

aprendizagem e interação humana? O lugar mais apropriado à poesia é na “boca do povo”. A poesia é a 

expressão da emoção humana. Ela nasce quando os humanos começam a falar. Nas origens da linguagem a 

poesia se materializa de forma rítmica e repetitiva em versos e canções, propiciando aos povos antigos, nos 

seus primórdios, o suporte para a memorização e a transmissão de suas verdades. Ela é o nosso ancestral em 

termos de linguagem. A poesia tem uma história, um percurso polifônico marcado por movimentos de 

ruptura e também de preservação de elementos da tradição. Bakhtin (2011) questiona a pretensa 

superioridade da linguagem poética, capaz de descrever um mundo pronto e acabado. Recusou a ideia de o 

poeta transcender a linguagem, estar fora dela, não pertencer à condição humana, trabalhar com as palavras 

como mistério, como algo “indizível”. Aqui o olhar está voltado para uma poesia dialógica e ativo 

responsiva que, ao invés de emudecer o sujeito, pela incompreensão ou inacessibilidade de uma monologia, 

convida-o ao diálogo e à coautoria, tomando o poema como espaço-tempo de posição e pensamento críticos, 

de construção de conhecimento em constante interação com a natureza lúdica, simbólica e sonhadora do 
humano e de suas emoções. Este trabalho socializa levantamento realizado pelo Grupo de pesquisa Literalise 

sobre os livros de poesia infantil e juvenil premiados pela FNLIJ entre os anos de 1992 e 2019, resultando 

na elaboração de resenhas reflexivas.  

 



 
 
Palavras-chave: Poesia; Infância; Prêmio. 

 

C09-08 - O TRABALHO COM A POESIA NA ESCOLA: ENTRE A VIVÊNCIA E A DOCÊNCIA 

 

Chirley Domingues, Isabela Melim Borges e Denise Dantas Cassanego 

 

O trabalho aqui apresentado resultou de uma prática de estágio do curso de Letras da UFSC realizada 

em uma escola pública de Florianópolis-SC, em duas turmas do Ensino Médio do curso Magistério. Para 

tanto, elaboramos um projeto de docência que teve por objetivo incentivar as alunas do magistério a 

incluírem em suas aulas a leitura de poesia, tanto na Educação Infantil como nos Anos Iniciais. A ideia do 

projeto surgiu durante o período de observação das aulas, etapa fundamental para o desenvolvimento do 

estágio. Naquele momento, observamos que, quando a professora regente propunha o trabalho com textos 

poéticos, as alunas demonstravam certo constrangimento na hora da leitura, revelando a falta de intimidade 

com o gênero poético. Questionadas sobre o porquê daquele comportamento, nos relataram que não se 

sentiam preparadas para interagir com “esse tipo de texto”. Considerando que dos gêneros literários “é a 

poesia o menos prestigiado no fazer pedagógico da sala de aula” (PINHEIRO, 2007, p.07), entendemos ser 

fundamental preparar as futuras professoras para o trabalho com a poesia, pois em breve caberá a elas 

exercerem o papel de mediadoras entre o livro e as crianças. Diante daquela realidade, organizamos 

atividades de leitura de poesias em todas as aulas do estágio, possibilitando àquelas alunas: aprimorar a 

capacidade de compreensão leitora identificando elementos caracterizadores do gênero discursivo poema; 

exercitar a leitura de fruição; compreender as características do gênero discursivo poema; formular hipóteses 

sobre os efeitos linguísticos na construção de sentido do gênero discursivo poema. Assim sendo, nosso 

projeto, mais que contribuir para a formação de professores mediadores de leitura, ampliou a capacidade 

leitora possibilitando a formação de sujeitos ativos socialmente, porque capazes de refletir criticamente. 

 

Palavras-chave: Poesia na escola; Leitura de fruição; Formação de mediadores de leitura.  

    

C09-09 - POESIA CONCRETA EM SALA DE AULA: DIVERSIFICANDO O GÊNERO POÉTICO 

NA FORMAÇÃO DE LEITORES  

 

Raquel Sousa da Silva e Renata Junqueira de Souza 

 

Em vista da necessidade de apresentar variados gêneros poéticos no trabalho com poesia em sala de 

aula, almejamos relatar nesta comunicação a experiência com a poesia concreta destinada a crianças e 

jovens. A batalha por uma educação literária diferenciada dos moldes da tradição sem reflexão, a luta pelo 

reconhecimento do espaço do texto poético na escola e a carência por apresentar suas múltiplas funções à 

luz do letramento literário é o que nos instiga a pesquisar esta área. Considerando isso, esta discussão 

objetiva mostrar parte de uma pesquisa em andamento em que a poesia concreta fez parte de forma marcante 

ao longo de um trabalho mais amplo. Nesse sentido, propomos a elaboração e a execução de possibilidades 

metodológicas a partir de Estratégias de Leitura que promovem a formação do leitor na perspectiva do 

letramento literário, a fim de analisar a recepção do gênero poético mencionado como contribuição para os 
estudos que têm como foco a poesia e o seu ensino. Para esse percurso, alguns autores que têm um cuidado 

com a natureza do texto poético ou se preocupam com esses textos dessa natureza em sala de aula 

colaboram em nossas investigações, como Bordini (1991), Alves (1995; 2008) e Souza (2012). As 

contribuições sobre a Estética da Recepção (Jauss, 1979) e sobre a Teoria do Efeito Estético (Iser, 1996; 



 
 
1999) são necessárias para embasar teoricamente nosso estudo quando pensamos na recepção leitora. No 

que diz respeito às propostas metodológicas da pesquisa, buscamos embasamento nas Estratégias de Leitura, 

sustentadas nos apontamentos de Solé (1998) e de Girotto & Souza (2010). Os resultados parciais mostram o 

rompimento de estigmas que tratam o gênero poético, especialmente a poesia concreta, como inferior frente 

a outros no ambiente escolar, mostrando como é possível a formação leitora e humana dos alunos por meio 

da poesia concreta. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil; Ensino de Poesia Concreta; Estratégias de Leitura. 

    

C09-10 - POESIA E RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS, OU PARA SE PENSAR A CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE DE MENINOS NEGROS 

 

Gieri Toledo Alves e Jilvania Lima dos Santos Bazzo 

 

Trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, intitulada “Relações étnico-

raciais, processos de ensino e a construção da identidade de meninos negros”, que vem sendo desenvolvida 

no Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina com o objetivo de 

investigar sobre os dispositivos pedagógicos que contribuem para a construção da identidade étnico-racial 

dos meninos negros no Município de Florianópolis/SC. Neste trabalho, busca-se refletir sobre os marcadores 

identitários que constituem a autoimagem desses meninos por meio da análise de poemas produzidos por 

eles. A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa (YIN, 2016) com viés multirreferencial 

(MACEDO, 2000), compreendendo a poesia como uma ‘substância imaterial’ e o poema como ´hospedeiro 

do vigor imaterial’ (BAZZO, 2018). Quais são os efeitos produzidos pela poesia dos meninos negros? Quais 

imagens e representações sociais presentes no poema que influenciam na construção de suas identidades? 

Diante dessa problemática, ainda que os resultados sejam parciais, pela razão já anunciada, a expectativa é 

contribuir para a compreensão da poesia nos espaços escolares, visando ao alcance de uma educação 

emancipatória, sobretudo, por entender que, apesar das instituições de ensino se posicionarem antirracistas, 

há muitos obstáculos para sua efetivação. Existe ainda uma dificuldade em problematizar, aprofundar 

reflexões sobre os conhecimentos relacionados à cultura africana e afro-brasileira, bem como em trabalhar o 

texto poético em sala de aula, relacionando-o às consequências atuais sobre o processo histórico e cultural 

dos meninos negros. Finalmente, a poesia ajuda a integrar corpo, mente e espírito, auxiliando na cicatrização 

das feridas emocionais e superação das dificuldades sociais que são consequências da discriminação racial. 

A poesia, portanto, pode ser esse caminho de reconstrução, da forma como a pessoa se vê e está no mundo. 

 

Palavras-chave: Poesia; Relações Étnico-raciais; Identidade.      

 

C09-11 - PRÁTICAS DE LEITURA E FORMAÇÃO DE SUJEITOS 

 

Jullie Belmonte de Aguiar 

 

O trabalho parte de práticas de leitura em uma turma de Educação Infantil- grupo 5 de uma escola 
localizada em Nova Iguaçu/RJ na qual instiga o gosto pela leitura sempre incentivando os alunos com 

projetos articulados, por exemplo o “Para Gostar de Ler”: toda sexta feira escolhem um livro para ler no fim 

de semana com sua família. Nessa turma Ziraldo é apresentado no primeiro semestre, os alunos pesquisam 

sobre o autor, sua vida e trajetória além de obras e produções. São trabalhadas a coleção corpim, bichim e 



 
 
leitura do livro o menino maluquinho, assim como quadrinhos. O planejamento das aulas perpassa a leitura 

de variadas obras, as crianças se deliciam com as histórias, dando risadas, recontando e dando opinião 

acerca dos temas. Com destaque a leitura da coleção corpim. Composta pelos seguintes títulos: Rolim, 

Dodó, Os dez amigos, O joelho juvenal, Um sorriso chamado Luiz, Pelegrino e Petrônio. Fazendo referência 

respectivamente as seguintes partes do corpo: umbigo, bumbum, dedos, joelho, boca e pés. Sendo inevitável 

interagir com o corpo e nomeá-lo de acordo com o personagem do livro, se percebendo no mundo de outra 

forma. O objetivo é apresentar o desenvolvimento dos processos de letramento, viés estético na formação e 

experimentação da escrita. Instigando o potencial criativo e contatando variados textos, assim como 

perceber o impacto desses projetos educacionais na formação de leitores, aproximando do mundo das letras 

para que possam se reconhecer como parte ativa de uma sociedade repleta de códigos e significações 

ecoando na construção de sujeitos narrativos e expressivos. Trago em meu referencial teórico Bakhtin, 

também dialogo com Vigotski e Dewey, em segundo plano filósofos que pensam a questão de formação 

estética do homem. As considerações a partir desse trabalho pautam pelo aspecto da importância de investir 

em literatura como potencial para formação dos sujeitos. 

 

Palavras-chave: Práticas Educativas; Formação do leitor; Estética. 

 

C09-12 - SOBRE POESIA E INFÂNCIA: CONTRIBUIÇÕES PARA PENSAR A FORMAÇÃO DE 

PEQUENOS LEITORES 

 

Caroline Machado, Lilane Maria de Moura Chagas e Letícia Cunha da Silva 

 

Pensar a relação da criança pequena com a poesia em contextos educacionais consiste no objetivo 

central do trabalho. Para tanto, pretendemos compartilhar reflexões que emergem a partir da análise de duas 

experiências de mediação realizadas numa instituição de educação infantil. As ações foram elaboradas e 

desenvolvidas na interlocução com professores em formação, e surgem da articulação entre uma disciplina 

do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina e um projeto de extensão que tem como 

foco dos estudos e das ações educativas as práticas de mediação de leitura literária e as questões que delas 

derivam ou com elas dialogam. Tais reflexões são atravessadas, destacadamente, por alguns conceitos 

fundamentais do filósofo alemão Walter Benjamin. Também propiciam importantes reflexões sobre o papel 

da poesia na escola a aproximação com conceitos de Afonso Cruz e Jean-Pierre Siméon. As ações propostas 

e analisadas constituem-se primordialmente no diálogo com obras poéticas de escritores brasileiros. A partir 

dessas obras, procuramos provocar a reflexão sobre a relação entre poesia e infância no interior das 

instituições educativas, perguntando sobre o que os poetas nos ensinam e sobre como ensinar poesia às 

crianças. Compreendemos que isto implica considerar as especificidades da relação que a criança pequena 

estabelece com o mundo e com as coisas que nele habitam, ou seja, como as crianças aprendem e o que 

podemos nós aprender com elas (e com os poetas): a ultrapassar o conhecido, o instituído e, sobretudo, a nós 

mesmos. É assim que a poesia deve sobreviver na escola: como arte que ensina a questionar(-se). 

 

Palavras-chave: Infância; poesia; educação literária. 

 

C09-13 - SUSPENSÃO DE EXPECTATIVAS 

 

Maria Aparecida Barbosa 

 



 
 

A comunicação parte do cinedrama Chapliniade (publicado em Dresden, 1919), de Ivan Goll, 

ilustrações de Fernand Leger, texto que se verte ao português. No exercício, quer pensar a linguagem e 

questioná-la em seus componentes, de maneira abstrata. Quer tratar, portanto, de textos que quebram a 

expectativa primeiramente em termos de taxonomia de gênero, que se colocam desde o início na berlinda; 

mas também em termos de ordenação sintática não convencional. Seja, nesse caso, pela introdução de 

elementos paratextuais como fotos e ilustrações, do emprego de parataxes extremamente incisivas e de 

frases concisas. Como ler um texto que se desconcerta, ao se apresentar entre formas? ou como soma de 

formas artísticas? Como ler um texto que grita em formas imperativas, exclamativas e onomatopeicas? A 

exposição se estende acerca desses impactos e rupturas em busca da solução poética que possa entretecer a 

malha desse texto modernista de referência, que narra os conflitos da figura do reclame colado em poste de 

anúncios, ou seja, um Carlitos congelado em pose de rei de copas, que decide descer, adquirindo movimento 

pelas ruas e interação pelos contatos. 

 

Palavras-chave: Ivan Goll; Chapliniade; cinedrama; linguagem; burla. 

 

C09-14 - TEM POESIA NA ESCOLA? DUAS ESCOLAS DE LÁ E UMA DE CÁ: QUANDO A 

POESIA CABE NA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

Rosilene de Fátima Koscianski da Silveira, Eliane Santana Dias Debus e Fernando José Fraga de Azevedo 

 

A poesia é expressão da emoção humana. Ela precisa estar presente em sala de aula com 

“naturalidade”, não pode se restringir a momentos efêmeros ou pontuais. O trabalho com o texto poético 

precisa ser planejado, suas estratégias se pautam numa seleção criteriosa de textos e autores, exigindo do 

professor mediador a formação adequada para fazê-la, mas principalmente a disposição (ou seria a paixão?) 

em interagir com a poesia e em promover o encontro entre ela e a criança. Esse texto tem como objetivo 

compartilhar parte dos resultados de uma pesquisa de Doutorado em Educação realizada na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e complementada na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. A 

pesquisa pautou-se no objetivo de investigar a relação criança e poesia indagando os modos de interação, os 

significados atribuídos e a relevância da leitura, da criação e da fruição poética na constituição do sujeito 

contemporâneo, leitor e narrador de sua história. A empiria foi realizada numa escola brasileira e duas 

portuguesas. O diálogo com crianças e professores no Brasil forneceu indicativos da relevância que a 

presença da poesia na escola assume tanto no aspecto da formação humana, de modo geral, quanto no 

letramento literário (educação literária) em particular. As mesmas indagações foram levadas aos docentes 

portugueses. Ao compartilhar as reflexões e estratégias que professores e professoras (portugueses e 

brasileiros) vêm construindo, reafirma-se a escola como um tempo-espaço privilegiado para a leitura poética 

das crianças (jovens e adultos), visando o processo de humanização. 

 

Palavras-chave: Escola; Criança; Poesia.      

 

C09-15 - TEXTO POÉTICO: RITUAL DE ENCONTROS NA INFÂNCIA DA VIDA 

 

Vania Marta Espeiorin e Flávia Brocchetto Ramos 

 

Quando a brincadeira ressoa da palavra poética, um mundo de possibilidades pode surgir. Do 

território da poesia, o despertar de sentimentos é quase inevitável. Palavra se torna imagem e vice-versa. 



 
 
Independentes, mas, paradoxalmente, juntas, constroem um ritual que faz a criança (e o adulto, por 

consequência) brincar, imaginar, inventar, questionar mais, se emocionar. Por isso, propomos, neste artigo, 

cujo tema é poesia na infância, a análise do texto “Viver”, de Mario Quintana, extraído do livro Lili inventa 

o mundo (2005). É um estudo que busca contribuir e refletir sobre a relevância da literatura no 

desenvolvimento infantil e na vida humana. Entre os autores das áreas da educação e da literatura que 

auxiliam na fundamentação teórica, estão: Amarilha (1997), Barthes (2007), Bordini (1986), Freire (1996), 

Huizinga (2007), Larrosa (2002), Paz (1982), Pound (1990), Ramos (2010) e Vygotsky (2003). Em termos 

metodológicos, utiliza-se a pesquisa bibliográfica acompanhada de análises que seguem sistemática adotada 

por Candido (2008) na obra Na sala de aula: caderno de análise literária. Como uma das considerações desta 

pesquisa, desenvolvida no Mestrado em Educação da Universidade de Caxias do Sul, está a influência do 

texto literário no incentivo à criatividade, ao conhecimento, a novas descobertas e à humanização do público 

infantil. Por isso, a percepção de que a poesia precisa estar cada vez mais presente no ambiente escolar e no 

cotidiano das crianças. Assim, terá mais chances de prosseguir na companhia desses leitores, promovendo 

encontros, desencontros, novos saberes e estímulo à fruição estética, pelo resto da vida.  

 

Palavras-chave: Criança; Poesia; Ritual.      

 

C09-16 - UMA RÃ, UM POÇO, A ÁGUA QUE SE RENOVA – LEITURA E ESCRITA DO HAICAI 

EM SALA DE AULA 

 

Marcos Scheffel 

 

O haicai é uma forma poética concisa cuja origem no Japão remonta aos séculos X e XII e que teve 

como seu maior expoente Matsuo Bashô (1644-1694). Para Eduardo Coelho (2016), a história do haicai no 

Brasil vem do modernismo à geração marginal de um modo bastante influente. O mercado do livro 

infantojuvenil brasileiro está bastante atento às potencialidades do haicai na formação de leitores e escritores 

na educação básica. De uns tempos para cá, pode-se observar obras que se destacam pela criatividade, pelos 

excelentes projetos gráficos, pelo direcionamento preciso para o público infantojuvenil e por abrirem 

possibilidades de incentivo à escrita literária. São os casos dos livros: Haicais visuais, Nelson Cruz (Editora 

Positivo, Curitiba, 2015, 60 páginas); Haicais animais, Fred Di Giacomo com ilustrações de Vanessa 

Prezoto (Panda Books, São Paulo, 2013, 32 páginas) e Haicontos de fadas, Edna Bueno, Emilia Machado, 

Marilucia Rocha, Tatiana Kauss, Vânia Alsalek com ilustrações de Marilia Pirillo (Editora Bambolê, Rio de 

Janeiro, 2017, 48 páginas). Há também um bom número de antologias de haicais – preparadas para os 

leitores em geral – que podem ser redirecionadas para o público infantojuvenil. O presente trabalho tem por 

objetivo analisar os conhecimentos literários que podem ser postos em cena por meio do haicai e que 

possibilitam aos jovens leitores construírem outras concepções sobre a poesia. Apresentarei produções 

poéticas de alunos da educação básica brasileira feitas durante estágios supervisionados / oficinas poéticas e 

discutirei a importância do ensino da literatura articulado a uma pedagogia que estimule à autoria em sala de 

aula (ROUXEL, LANGLADE e REZENDE 2013; COLOMER 2007; GENS 2010). Também pretendo 

discutir a importância de o professor da educação básica construir critérios sólidos para seleção de obras que 

serão adotadas em sala de aula (CHAMBERS 2007; BAJOUR 2012). 
 

Palavras-chave: Haicai; ensino de poesia; formação de leitores. 

 



 
 
C09-17 - A POESIA INFANTIL DE RICARDO AZEVEDO E O REENCONTRO COM A 

TRADIÇÃO ORAL 

 

José Hélder Pinheiro Alves 

 

A poesia infantil brasileira assumiu caminhos diversos desde a publicação de suas primeiras obras, 

no início do século XX. Presa a um caráter pedagogizante na sua origem, ela alcançou outras dimensões na 

poesia de Henriqueta Lisboa (1941) com a publicação de O menino poeta e com o aparecimento de ou isto 

ou aquilo, de Cecília Meireles (1964). O que veio depois foi um conjunto de obras e autores que levaram 

avante um projeto que vai ao encontro da dimensão lúdica do universo infantil, através de sonoridades, 

fantasias, jogos com a linguagem, nonsense, dentre outros procedimentos. O escritor e pesquisador da 

cultura popular Ricardo Azevedo vem, a partir da década de 1990, enveredando também pelo universo da 

poesia infantil.  Em dois de seus livros explora uma trilha ligada à tradição oral e que não foi devidamente 

visitada por nossos poetas e poetisas. Azevedo trabalha, em alguns de seus livros de poemas para criança, 

sobretudo com adivinhas e quadras reencontrando o sabor oral-popular que estas formas apresentam em 

nossa tradição. Discutiremos nesta comunicação o valor artístico desta produção e até que ponto o poeta 

meramente transcreve o rico acervo de nossa tradição ou se realiza um trabalho de criação ancorado nos 

novos ambientes de realidades da sociedade contemporânea, predominantemente urbana. Ancoramos 

teoricamente nossas reflexões em Bordini (2006), que reflete sobre as peculiaridades da poesia infantil, 

Paulino (1998), que traça um panorama da poesia infantil brasileira ao longo do século XX e Alves (2010) 

que aponta algumas peculiaridades da poesia infantil de Ricardo Azevedo. 

 

Palavras-chave: Poesia infantil; tradição oral; Ricardo Azevedo. 

10 – O VERBAL E O VISUAL: LINGUAGENS EM DIÁLOGO NA LITERATURA 

INFANTIL E JUVENIL 
 

C10-01 - A LITERATURA BRASILEIRA PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE: UMA REFLEXÃO 

SOBRE A MATERIALIDADE NAS PRODUÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

Juliana Pádua Silva Medeiros 

 

A literatura, como produto da linguagem, deve ser considerada sob a perspectiva de um complexo 

fenômeno de criação humana que se constrói indissociável da cultura, da história e da sociedade. No Brasil, 

a partir do último quartil do século XX, por exemplo, é possível observar que os avanços tecnológicos têm 

contribuído para a explosão, no mercado editorial, de obras cada vez mais multissemióticas, isto é, que 

encapsulam várias semioses em sua tessitura, não se restringindo apenas ao texto verbal. Nessa senda, pelas 

vias de acesso dos estudos multimodais, esta comunicação busca refletir sobre a materialidade das 

produções literárias brasileiras contemporâneas destinadas à infância e à juventude, das obras ilustradas até 

os livros-aplicativos. Para tanto, à luz das contribuições teóricas de Carrión (1975), Feltre (2015), Kress e 

Van Leeuwen (2001), Larrosa (2014), Nascimento et al. (2011), Rojo (2010), Santaella (2004), Turrion 
(2014), Van der Linden (2011), entre outros, o presente exercício crítico-reflexivo analisa os conjuntos 

imbricados de modos semióticos (palavra, imagem estática e em movimento, design, som etc) nesse tipo de 

produto artístico-cultural, com acento para as obras lançadas no terceiro milênio, tais como: A menina 

amarrotada (2013), A menina que não se encaixava (2019), A moça tecelã (2004), A tromba (2019), Bárbaro 



 
 
(2013), Crianceiras (2012, digital), Drufs (2016), ... E o que veio antes? (2017), Flicts (2015, digital), 

Inventeca (2018, digital), Lampião & Lancelote (2007), Monstros no cinema (2016), O espelho (2019), 

Perdidos no espaço (2007),  Se eu abrir essa porta (2018), Seca (2000), Sombra (2014), Via láctea (2014, 

digital), Um garoto chamado Rorbeto (2005), entre outros. Dessa análise, depreende-se que essas obras 

impõem novos desafios para a leitura literária, no que se refere à experiência estética, haja vista que a 

materialidade demanda do leitor a articulação de habilidades perceptivas e cognitivas para construção dos 

sentidos. 

 

Palavras-chave: Literatura para infância e juventude; Livro ilustrado; Livro-aplicativo. 

 

C10-02 - A PRÁTICA DE MEDIAÇÃO COM LEITURAS VERBO-VISUAIS: DESCOBRINDO 

SIGNIFICAÇÕES, VALORIZANDO A IMAGEM 

 

Júlia Vieira Correia 

 

O trabalho tem como objetivo discorrer sobre a importância da prática de mediação de leitura com os 

alunos dentro do ambiente escolar, principalmente no trabalho com obras verbo-visuais. A relação palavra-

imagem se mostra rica, porém muitas vezes de difícil compreensão ou apreensão total da significação, pois, 

embora o ser humano seja muito visual, os jovens tendem a preterir a interpretação da imagem. Ademais, 

esse engendramento sintético entre ilustração e palavra apresenta sentidos implícitos e exige processos 

inferenciais com que, devido à ausência de conhecimentos enciclopédicos e vivências sociais, os alunos do 

Ensino Básico apresentam dificuldades. Como fundamentação teórica, o trabalho, que se filia à Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, postulada por Patrick Charaudeau, terá os pressupostos defendidos 

por Wander Emediato, sobre o contrato de leitura, além dos postulados de Regina Lúcia Dell’isola, a 

respeito das inferências. Outrossim, ainda contará com teóricos da área da literatura infantil e juvenil, como 

Beatriz Feres, Maria Nikolajeva e Carole Scott, Peter Hunt e Sophie Van der Linden. Como metodologia, 

parte-se do estudo desses referenciais para aplicações em campo em que se percebe a necessidade da 

mediação. O corpus de análise conta com títulos de Ziraldo, autor e ilustrador brasileiro, como Flicts e 

Meninas, e de Shel Silverstein, autor e ilustrador estadunidense, como A Árvore Generosa. Nesta reflexão, 

observa-se a efetiva necessidade da mediação, para o sucesso do processo interpretativo inclusive com 

alunos mais velhos, como do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Desse modo, desenvolve-se a 

competência leitora dos alunos em diversos níveis, incluindo o imagético. 

 

Palavras-chave: Ensino; Mediação de leitura; Verbo-visualidade; Significações; Imagem. 

 

C10-03 - COM QUAIS FORMAS SE REPRESENTA A AMIZADE? A RELAÇÃO VERBO-VISUAL 

EM CLARO, CLEUSA. CLARO, CLÓVIS 

 

Fernando Rodrigues de Oliveira 

 

Neste texto, apresentam-se resultados de pesquisa cujo objetivo foi analisar a construção estética da 
obra Claro Cleusa. Claro Clovis mediante exame da relação texto verbal e visual. De autoria de Raquel 

Matsushita e publicado em 2017, a obra consiste numa narrativa curta, que retrata a relação de amizade entre 

Cleusa e Clovis, que sofre um abalo com a chegada de Catarina. Amigos inseparáveis, inicialmente eles 

rejeitam a nova amiga, mas a ausência de Clovis em um dia de aula promove a aproximação entre Cleusa e 



 
 
Catarina. Na construção das relações afetivas entre elas, Clóvis retorna para a escola e se sente deixado de 

lado. Essa narrativa, de trama aparentemente simples, ganha contornos inusitados com o texto visual. As 

personagens são representadas por formas geométricas e na medida em que manifestam ações, 

comportamentos e sentimentos, essas formas se alteram, ora por meio do recurso do tangram, ora pelo 

recurso do origami, o que amplia as possibilidades interpretativas do texto. O que se verifica nessa relação 

verbo e imagem é que a obra expande os horizontes do leitor, abrindo espaço para reflexões mais profundas 

sobre a amizade (e as relações tipicamente humanas em geral), fugindo do modelo maniqueísta por vezes 

persistente na literatura para crianças. A linguagem visual cumpre o papel de representar de forma sugestiva 

as tensões, conflitos e inquietações frente ao convívio com o outro. Nesse sentido, ao adotar a linguagem 

verbo-visual, que se distancia da ideia meramente ilustrativa do texto escrito, Claro, Cleusa. Claro, Clóvis 

possibilita uma experiência estética sensível ao leitor, demonstrando a sofisticação do uso de recursos 

simples, mas que incidem diretamente na construção de novos modos de conceber, compreender e 

problematizar a literatura infantil na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Claro Cleusa; Claro Clovis; Literatura Infantil; Linguagem verbo-visual; Estética Literária. 

 

C10-04 - DIÁLOGO DE LINGUAGENS EM HQS DE RENATO CANINI NA REVISTA INFANTIL 

CACIQUE – DÉCADA DE 50 

 

Rosa Maria Hessel Silveira e Maria Helena Hessel 

 

As histórias em quadrinhos constituem um gênero que logrou articular palavra e imagem de forma 

produtiva e atraente aos leitores, através de uma linguagem própria. No universo infantil, os quadrinhos vêm 

representando, há décadas, um material sedutor que veicula para as crianças representações, ficções, 

imagens variadas e, frequentemente, inesquecíveis. Dentro desse quadro, o trabalho aqui proposto tem como 

objetivo analisar os quadrinhos de Renato Canini que exploram três personagens mirins - Cacique, Manduca 

e Tibica (que representariam as três etnias formadoras do povo brasileiro) – e publicados na revista infantil 

‘Cacique’. Objetiva também analisar o emprego de elementos da linguagem dos quadrinhos pelo autor, 

considerando a época de produção, assim como as fontes de humor das breves historietas.  Observe-se que, 

na década de 1950, quando ainda circulavam no Brasil as revistas infantis ‘O Tico-tico’ e ‘Sesinho’ surgiu 

no RS outra revista destinada às crianças, a ‘Cacique’, um lançamento da SEC deste Estado. De pequeno 

formato, circulou de 1954 a 1959 (1ª. fase), trazendo historietas, curiosidades, poemas, passatempos e 

histórias em quadrinhos criadas por ilustradores locais. Entre estes, destaca-se Canini (1936-2013) – que 

posteriormente trabalhou para Walt Disney - não só pelo número de colaborações como pela continuidade 

dos três personagens citados. Análises preliminares apontam uma maior exploração dos personagens 

Cacique (indiozinho que corresponde ao estereótipo do indígena) e Tibica (um menino negro com um gorro 

vermelho que lhe esconde os cabelos crespos e que traz um pente com dentes quebrados no bolso da calça). 

Os três meninos vivem na periferia urbana, contracenam também com animais e dialogam só com meninos. 

A análise busca apoio teórico em Eisner (2001) e Ramos (2010), quanto à linguagem dos quadrinhos, Rosa 

(2002) e Brites (2004), sobre revistas infantis no Brasil, assim como em outros estudos da revista – Bastos 

(2006); Silveira, Bonin e Kirchof (2010); Silveira e Hessel (2018). 
 

Palavras-chave: Quadrinhos; anos 1950; revista Cacique; Canini; revistas infantis. 

 



 
 
C10-05 - ENTRE O TEXTUAL E O ICÔNICO: O SILÊNCIO COMO RECURSO ESTÉTICO NUM 

LIVRO-ÁLBUM 

 

Rafael Ginane Bezerra 

 

Tendo como pano de fundo as proposições apresentadas por Cecilia Bajour na obra ""La orfebreria 

del silencio – la construción de lo no dicho en los libros-álbum"" (2016), o trabalho desenvolve uma 

reflexão formal sobre o gênero livro-álbum, centrando-se nos espaços de construção de sentido que se 

produzem através do contraponto entre o textual e o icônico. Para tanto, destaca os argumentos da autora a 

respeito dos excessos representados pelo “sobredizer” e pelo “sobremostrar”, argumentos que evidenciam a 

sua defesa por uma obra que seja capaz de dialogar com o leitor desde uma perspectiva de liberdade 

interpretativa. Em seguida, apresenta e reivindica como objeto de reflexão o livro-álbum ""Clara y el 

hombre en la ventana"" (2018), das autoras argentinas Maria Teresa Andruetto (escritora) e Martina Trach 

(ilustradora), publicado pela Editora Limonero, concentrando-se principalmente nos procedimentos retóricos 

e ficcionais que, ao mobilizarem o silêncio como um recurso estético, concorrem para a aproximação entre o 

inteligível e o sensível. Por fim, aproximando esses recursos ao tema abordado pelas autoras, uma elegia 

sobre o objeto livro e sobre o ato da leitura que se dá a partir do encontro entre dois personagens, uma 

menina e um homem que reúnem marcadores sociais e identitários provenientes de espaços radicalmente 

distintos, ressalta-se a potência do silêncio para a efetivação do projeto literário que Andruetto esboça em 

seu conhecido ensaio “Por uma literatura sem adjetivos” (2009), relacionado à possibilidade de levar o leitor 

a uma experiência que o convide a sair do seu costumeiro lugar de conforto. 

 

Palavras-chave: Livro-álbum; linguagem; silêncio. 

 

C10-06 - FAZEDORES DE LIVROS ILUSTRADOS 

 

Aline Abreu 

 

Fazedores de livros são escritores. Escritores que pensam não só a palavra, mas todo um projeto 

narrativo; não escrevem livros, fazem livros (CARRIÓN, 2011). E no manejo dos 3 códigos (palavra, 

imagem, design), que constituem o texto híbrido do livro ilustrado, fazedores de livros escrevem de modo 

orgânico, buscando, consciente ou inconscientemente, um fluxo de alternâncias de protagonismos desses 

códigos em favor da narrativa. Dessas relações entre os códigos que compõem o texto híbrido resulta um 

espaço onde o leitor é convidado a desempenhar papel ativo em experiências de leitura com potencial para 

vivências estéticas. A compreensão do livro ilustrado como sistema orgânico (LEWIS, 2001) não pressupõe, 

evidentemente, que os 3 códigos, palavra-imagem-design, assumam protagonismo narrativo em todo e 

qualquer livro, mas, a tessitura do texto não prescinde de qualquer um deles. Nesta escritura articulada em 3 

códigos se inscreve o que nomeamos, em nossa pesquisa, o Texto Potencial: quando o livro – recebido por 

um leitor curioso, não necessariamente especializado – se concretiza em experiência de leitura. O texto 

potencial é a abertura maleável, mutável, espaço da liberdade leitora, brecha por onde entra o corpo-leitor e 

toda a bagagem que ele traz. Esse texto não está necessariamente visível, impresso no livro, mas não se 
trata, tampouco, de um texto a ser inventado pelo leitor; trata-se de um espaço construído, intencional, 

embora contemple imprevistos. O texto potencial é o entre. Texto que se constrói nas relações entre a 

palavra, a imagem e o design e de onde podem nascer analogias e imagens poéticas que ressoam e 

prolongam a experiência de leitura mesmo quando o livro já se fechou. Nossa comunicação prevê a 



 
 
demonstração dos conceitos e metodologias comentados aplicados em breves exercícios de leitura 

perceptiva de livros ilustrados selecionados. 

 

Palavras-chave: Texto potencial; livro ilustrado; corpo-leitor.  

 

C10-07 - ISTO É UM LIVRO ILUSTRADO? ANÁLISE COMPARATIVA DAS OBRAS 

LITERÁRIAS “ESTE LIVRO COMEU MEU CÃO” E “ONDA” 

 

Mariana Tavares Silva 

 

O objetivo desta comunicação é apresentar uma análise comparativa das obras “Este livro comeu 

meu cão”, de Richard Byrne, e “Onda”, de Suzy Lee, a partir da observação dos elementos que os 

caracterizam como livros ilustrados, bem como da reflexão a respeito do papel dos elementos estéticos 

dentro da narrativa, do olhar sensível como possibilidade de leitura de imagens e da materialidade do livro 

como parte da narrativa, explorando o livro também como objeto estético. Sob essa perspectiva, aborda-se a 

importância de apreender e compreender as ilustrações como parte relevante da construção dos sentidos e da 

sua relação intrínseca com o texto verbal, constituindo um diálogo para interpretação e significação da obra. 

Em ambos os livros, a narrativa é construída pensando-se em três cenários: o do mundo real, o da 

imaginação e o da dobra do meio do livro. O marco em ambos seria a dobra: é ela que os aproxima e que 

convida o leitor a se perguntar o que acontece na passagem do tempo e a imergir no mundo da imaginação. 

Com intuito de refletir sobre os desafios que esse tipo de literatura infantil contemporânea impõe à formação 

de leitores críticos e sensíveis, a presente comunicação fundamenta-se nas contribuições teóricas de Maria 

Nikolajeva (2011), Carole Scott (2011), Sophie Van der Linden (2011), Silvana Gili (2014), dentre outros. 

Dessa forma, desdobram-se as necessidades de entender as ilustrações como parte relevante da construção 

dos sentidos e de analisar como texto e imagem dialogam. Conclui-se que o protagonismo das imagens 

criadas nos livros analisados é inegável, já que as ilustrações trazidas por eles, além de ampliar, transformam 

a narrativa, acrescentando detalhes de caracterização que impactam na sua atmosfera, o que traz à tona o 

potencial dessas obras enquanto objetos artísticos que oportunizam o diálogo com o leitor e a sua formação. 

 

Palavras-chave: Livro ilustrado; Protagonismo das imagens; Materialidade do livro.   

   

 

C10-08 - NARRATIVA VERBOVISUAL DE NELSON CRUZ: LINGUAGENS EM DIÁLOGO 

 

Diógenes Buenos Aires de Carvalho 

 

A produção literária para crianças e jovens caracteriza-se, em especial, na contemporaneidade, não 

somente com a presença do elemento verbal para constituir o seu valor estético, uma vez que a imagem 

compõe igualmente essa produção, conforme Turchi (2002). A presença do não verbal na literatura 

infantojuvenil, a partir dessas funções, tem o papel de promover a ampliação dos significados do verbal com 

sua perspectiva artística (NIKOLAJEVA, 2011; OLIVEIRA, 2008; RAMOS, 2011; SANTAELLA, 2012), 
contribuindo, assim, para a polissemia do texto, que é uma característica importante para garantir a 

literariedade da obra. Outrossim, o diálogo entre o verbal e o não verbal implica a condição do livro como 

suporte híbrido, como propõe Mastroberti (2007), tendo em vista a possibilidade do livro, enquanto suporte, 

proporcionar ao leitor o encontro com diversas linguagens, inclusive as oriundas da cultura das mídias, 



 
 
conforme Mastroberti (2012).Mas para que haja esse encontro entre livro/leitor, em especial, das camadas 

populares é necessária a sua presença na escola, uma vez que tal instituição é a grande responsável pelo 

letramento literário, na concepção de Paulino (2010) e Cosson (2005), por ser um agente social que possui 

uma proposta sistematizada para tal fim. Para tanto, as escolas públicas brasileiras recebem anualmente 

acervos literários de programas do Ministério da Educação, nos quais são contemplados diversos gêneros em 

prosa, em verso, livros de imagens e livros de história em quadrinhos. Com a presença desses acervos 

literários na escola uma das questões importantes a ser investigada é a seguinte: 1) Nos gêneros em prosa, 

em especial as novelas e os contos, e nos gêneros poéticos, a relação texto/imagem possibilita uma 

ampliação de efeitos de sentido no leitor infanto-juvenil numa perspectiva estética e artística? Diante desse 

contexto de pesquisa, objetiva-se neste trabalho investigar a trama de linguagens nas narrativas verbo visuais 

para crianças de Nelson Cruz, sendo o autor o responsável concomitantemente pelo texto e ilustração, e suas 

implicações para o desenvolvimento da sensibilidade estética do leitor literário iniciante.  

     

C10-09 - JOGOS VERBO-SONORO-VISUAIS EM LIVROS ILUSTRADOS DE EVA FURNARI 

 

Margareth S Mattos 

 

"Este trabalho tem como propósito analisar os jogos de linguagem verbo-sonoro-visuais propostos 

por Eva Furnari em seis de seus livros ilustrados publicados pela editora Moderna – Assim assado (1991), 

Não confunda (1991), Você troca? (1991), Adivinhe se puder (1994), Travadinhas (1994), Zig-zag (2006) –, 

que configuram a tipologia livro ilustrado catálogo, documentário ou portfólio (RAMOS, 2011). Tal 

tipologia define-se pela justaposição de episódios ou acontecimentos que se traduzem em cenas verbo-

visuais contíguas, mas sem relação de causalidade umas com as outras e, por isso, dotadas de relativa 

autonomia. Isso significa que a leitura de cada uma das páginas duplas dos livros constitutivos do corpus 

deste trabalho não precisa ser feita em sequência, diferentemente do que ocorre nos livros ilustrados de tipo 

narrativo. Os jogos verbo-sonoro-visuais explorados nesses livros ilustrados portfólio implicam, na parcela 

verbal do texto, a recriação do plano do conteúdo pelo plano da expressão, que envolve elementos como 

rima e ritmo, entre outros recursos estilísticos, em inter-relação com a parcela visual do texto, caracterizada 

pelo viés caricatural e insólito de suas formas. Tais jogos ensejam a participação ativa e interativa do leitor, 

sendo responsáveis pela presença do lúdico, do humor e do nonsense, elementos recorrentes e relevantes não 

só nesse conjunto de livros, mas em toda a obra da autora. A análise proposta neste trabalho fundamenta-se 

nos estudos sobre o livro ilustrado (RAMOS, 2011; NIKOLAJEVEJA; SCOTT, 2011; SIPE, 2010; 1998), 

em articulação com a Análise do Discurso (CHARAUDEAU, 2019; FIORIN, 2014), os estudos sobre o riso 

(ALBERTI, 1999; BERGSON, 1980), e a Semiótica da linguagem visual proposta por Santaella (2009)."  

 

Palavras-chave: Jogos verbo-sonoro-visuais; livros ilustrados portfólio; Eva Furnari.   

 

C10-10 - LIVRO ILUSTRADO OU LIVRO COM ILUSTRAÇÃO? O PAPEL DA IMAGEM NA 

TESSITURA DA NARRATIVA LITERÁRIA 

 

Vívian Stefanne Soares Silva  
 

A proposta da proponente é discutir como a utilização e a manipulação dos aspectos imagéticos de 

um livro alteram sua construção narrativa, entendendo que a ilustração, como parte do projeto gráfico-

editorial de uma obra, cria novas camadas de significação. Suas observações fazem parte dos resultados 



 
 
parciais obtidos durante o Mestrado em Estudos de Linguagens, ainda em andamento no Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais. Partindo do que nos expõe Roger Chartier (2010), o formato do 

livro, a construção da página, a divisão do texto, a presença ou ausência das imagens, as convenções 

tipográficas e a pontuação são também objetos de construção de sentido, uma vez que fornecem o aparato 

necessário para que o texto estabeleça suas significações. Desse modo, pensar a obra fora desses moldes, 

especialmente a obra infantil em que tais aspectos são tão caros, é limitar sua interpretação. Nossa proposta 

encontra fundamentação teórica principalmente nas colocações de Hunt (2010), Nicolajeva e Scott (2011), 

Linden (2001) e Ramos (2011). Propomos, então, a análise comparativa de duas biografias para o público 

infantil, com enfoque nas ilustrações dessas obras, a fim de discutirmos em que medida os aspectos 

imagéticos utilizados em sua construção alteram e/ou acrescentam nas possibilidades de leitura. Nosso 

estudo foi norteado pelas seguintes premissas: qual o papel das imagens em cada uma das obras; como elas 

se relacionam com o projeto gráfico; qual a relação estabelecida com o texto verbal; e em que medida elas 

constroem e/ou modificam a narrativa. Os resultados parciais observados foram de que a imagem tem um 

papel fundamental no projeto gráfico dos livros analisados, uma vez que as obras, embora abordem o 

mesmo personagem dentro do gênero biográfico, apontam diferenças que se constroem por intermédio da 

narrativa visual. 

 

Palavras-chave: Ilustração; projeto gráfico; literatura infantil. 

 

C10-11 - LIVRO INFANTIL ILUSTRADO: UM OLHAR SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE TEXTO 

E IMAGEM NA OBRA DE SILVANA RANDO 

 

Mitizi de Miranda Gomes 

 

A literatura escrita para crianças, desde o momento em que o mercado editorial pode alçar voos mais 

altos no que se refere ao uso das tecnologias para a produção de um livro-objeto, apresenta uma estrutura 

mais diversificada e, por consequência, mais complexa. Os autores puderam explorar sua criatividade, e 

texto e ilustração se conectaram de forma mais imbricada, a ponto de se tornarem indissociáveis. 

Apresentando-se como um material de estrutura híbrida, o livro ilustrado tem nos apontado como é possível 

a criação literária estar ligada às artes visuais de maneira que o texto não se sobreponha à imagem, antes, 

porém, que ambas as linguagens possam, juntas, criar um significado. Selecionamos a obra da brasileira 

Silvana Rando como nosso corpus, pois a referida autora cria texto e imagem, subvertendo a dissociação 

clássica entre autor e ilustrador. No que se refere à visão sistêmica do fazer literário – e aqui vamos abordar 

especificamente a criação de livros ilustrados para crianças –, vemos que esta aponta para a necessidade de 

entendermos a produção dessa literatura inserida em um contexto cheio de nuances, capaz de nos mostrar 

como é complexo definir o seu lugar na história. A partir de duas obras de Silvana Rando, “Amigos” (2013) 

e “Gildo” (2010), tentaremos resgatar o processo de elaboração desse material e perceber como os sistemas 

influenciaram no produto final. 

 

Palavras-chave: História da Literatura; Literatura infantil; Estudos Interartes.   

 

C10-12 - LIVRO-ÁLBUM: UMA LINGUAGEM CONTEMPORÂNEA 

 

Daniela Gutfreund 

 



 
 

Nesta comunicação pretende-se desenvolver a ideia do livro-álbum (livro ilustrado) como uma nova 

linguagem e não como gênero literário, evidenciando seu sistema e seus códigos. Ao romper as fronteiras da 

literatura, da arte e do design, o livro-álbum se propõe como uma nova linguagem – uma linguagem híbrida 

que exige do leitor a aprendizagem de sua gramática. Como o significado é tecido na composição de 

palavra, imagem e elementos gráficos, convida a um outro modo de ler, em que a compreensão se vale de 

sentidos que vão além da visão. Forma e conteúdo são indissociáveis na composição da narrativa e as 

características de cada elemento colaboram na criação de sentido; assim, a leitura do livro-álbum pode ser 

feita em diversas camadas, oferecendo diferentes vias de acesso, e construindo sobre habilidades necessárias 

para a leitura crítica e reflexiva, como, por exemplo, construir e derrubar teses, testar hipóteses, considerar 

diferentes perspectivas, aproximar-se ou afastar-se do objeto, entre tantas outras. Os finais abertos, 

característica típica do livro-álbum, também reiteram a consideração de um leitor ativo na composição de 

sentido. Um livro que não conclui, mas pergunta. Um livro que deixa frestas e pede que o leitor olhe por elas 

na busca constante de construção de significado.  Assim, o livro-álbum também pode ser visto como 

caminho, não apenas para o leitor iniciante, mas também para um adulto que, nessa leitura, se sente 

acolhido, compreendendo que isso vai muito além da decifração de palavras ou frases, mas se define no todo 

e na aprendizagem desta linguagem e de sua gramática. 

 

Palavras-chave: Livro-álbum; livro-ilustrado; leitura; linguagem. 

 

C10-13 - MÃOS NA OBRA: DESIGN EMOCIONAL E O LIVRO ILUSTRADO 

 

Claudia Mendes 

 

Em nossa cultura letrada, o livro é um artefato tão presente que muitas vezes passa desapercebido o 

fato de que se trata de uma tecnologia cujo uso demanda um aprendizado. Nos livros ilustrados, a 

materialidade do suporte é especialmente significativa, como aponta a canônica definição de Barbara Bader, 

cunhada em 1970: “Um livro ilustrado é texto, ilustração, design integral; um item manufaturado e um 

produto comercial; um documento histórico, social e cultural; e, acima de tudo, uma experiência para a 

criança.” Dos três sistemas apontados por Bader – texto, ilustração, design – o último ainda conta com 

poucas análises críticas aprofundadas. Examinando o livro ilustrado enquanto objeto de design, esse artigo 

busca investigar as respostas suscitadas nos leitores por determinados aspectos materiais do livro. A análise 

é fundamentada no conceito de design emocional proposto por Donald Norman, que identifica três 

diferentes aspectos emocionais despertados nos usuários quando da interação com objetos de design: 

visceral, comportamental e reflexivo. Esses aspectos norteiam a análise de premiados livros brasileiros que 

se destacam pela autoconsciência da própria materialidade, nos quais os autores criam integralmente texto, 

ilustração e design. Com variados graus de complexidade narrativa e estética, tais obras despertam respostas 

por vezes contrastantes entre seus diferentes tipos de leitores – crianças, supostamente o público-alvo final, e 

mediadores adultos, que demonstram diferentes (e muitas vezes divergentes) concepções a respeito da 

adequação dos livros mais complexos ao público infantil. A fim de ampliar o entendimento acerca das 

experiências estéticas que esses objetos oportunizam aos leitores infantis, os conceitos de design emocional 

propostos por Norman são muito úteis para empreender uma análise inovadora. 
 

Palavras-chave: Livro ilustrado; materialidade; design emocional.     

 



 
 
C10-14 - ENSINO DE LITERATURA: OS PARATEXTOS COMO MOTIVAÇÃO NA MEDIAÇÃO 

DE LEITURA 

 

Renata Junqueira de Souza, Moises Selfa Sastre e Enric Falguera Garcia 

 

Os paratextos são textos que acompanham o texto principal, seja verbal ou visual. Gérard Gennette, 

define como paratexto a fronteira entre o texto impresso e a leitura e interpretação desse mesmo texto. O 

texto principal, muitas vezes cercado por outros materiais oferecidos pelos autores, design gráficos e 

editores, são os paratextos. Gennette(2009) elenca como paratextos: a capa, as guardas, a quarta capa, título, 

frontispício e índice. Sobre a necessidade de analisá-los, isso se deve ao fato de que embora sejam aspectos 

“externos” ao texto, pois o livro é um objeto cultural gerado pela união de diversos elementos, de acordo 

com Genette (2009) o texto nunca se apresenta sozinho, de forma isolada, ele se mostra acompanhado. Esses 

elementos, acompanhantes do texto verbal e/ou visual são então, os paratextos, os quais, de forma geral, 

podem ser definidos como tudo o que está além do texto. Portanto, propomos neste trabalho um olhar para o 

livro de modo que sejam considerados seus aspectos ""externos"" e tudo que está na obra pode contribuir 

para sua leitura. O professor, leitor mais experiente, deve assumir a ideia de que os livros são portadores de 

uma mediação cultural e quanto mais remetem o leitor à uma compreensão e a vários sentidos, mais 

capacidade terá para expandir os conhecimentos e as interações entre os alunos leitores. Exemplificaremos 

com alguns paratextos de livros literários para crianças e jovens como esse recurso não é casual durante a 

constituição da materialidade da obra e da leitura do livro, logo, não deve ser desconsiderado enquanto 

componente fundamental no processo de mediação leitora. Dessa maneira, o mediador de leitura deve levar 

as guardas em consideração quando prepara seu trabalho de motivação de leitura. 

 

Palavras-chave: Ensino de literatura; Mediação leitora; Paratextos. 

 

C10-15 - O “DIZÍVEL” E O “MOSTRÁVEL” EM TEXTOS VERBO-VISUAIS PARA CRIANÇAS: 

MARCAS DE FORMAÇÃO E DE AFETO  

 

Beatriz dos Santos Feres 

 

Livros ilustrados e livros com ilustração destinados preferencialmente para crianças apresentam um 

caráter semiológico híbrido, que possibilita a construção intersubjetiva dos sentidos (inteligível e sensível) a 

partir do que é “dizível” e do que é “mostrável”. Soma-se a esse aspecto a intenção (con)formativa de todo 

bem cultural, especialmente aquele direcionado à infância, como os livros de literatura infantil, esteja essa 

intenção ligada à moralidade, à cultura, à estética, e/ou ao afeto. Partindo desses pressupostos, este trabalho 

pretende, em primeiro lugar, problematizar a constituição verbo-visual de narrativas voltadas para a infância 

a fim de verificar a integração da palavra com a imagem e o poder comunicativo dessa integração. Além 

disso, objetiva-se salientar como esse conjunto semiológico atua na construção do imaginário 

sociodiscursivo do leitor iniciante de acordo com as marcas textuais carregadas de implícitos codificados, 

que garantem não só a formação ideológico-cultural das novas gerações, mas também sua sensibilização por 

meio da patemização, isto é, por meio de emprego de recursos discursivos voltados para o acionamento de 
emoções e de memórias de sensações. Para isso, serão centrais os conceitos de imaginário sociodiscursivo, 

de implícito codificado e de patemização, postulados pela Teoria Semiolinguística do Discurso, e também o 

de competência fruitiva (FERES, 2011). Esses conceitos serão aplicados na análise de textos verbo-visuais 

categorizados como livros ilustrados e com ilustração cuja destinação preferencial é a criança: ""Não"", de 



 
 
Marta Altés e ilustrações de Gilda de Aquino (Brinque-Book, 2012); ""Selvagem"", de Emily Hughes 

(Pequena Zahar, 2015); ""A flor do mato"", de Marcelo Pimentel (Editora Positivo, 2018); ""O lagarto"", de 

José Saramago e xilogravuras de J. Borges (Companhia das Letrinhas, 2016) e ""A contradição humana"", 

de Afonso Cruz (Editorial Caminho - Portugal, 2010). Como desdobramento, pretende-se contribuir para a 

fundamentação do trabalho de mediação de leitura desenvolvido junto à infância. 

 

Palavras-chave: Narrativas verbo-visuais; imaginário sociodiscursivo; competência fruitiva. 

 

C10-16 - RELAÇÕES ENTRE TEXTO E IMAGEM NA LITERATURA INFANTIL EM LIBRAS 

 

Rachel Sutton-Spence, Ricardo Barros e Saulo Zulmar 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar as relações entre texto e imagem que podem ser 

encontradas na literatura infantil em língua brasileira de sinais (Libras). Os livros em Libras são encontrados 

em formato de v-books com a filmagem da sinalização, esse suporte de registro é amplamente aceito como 

aquele que registra melhor as características de uma língua espaço-visual como a Libras. Há ainda outros 

formatos digitais ou impressos que utilizam o sistema SignWriting, um sistema idealizado para assentar os 

sinais na página. Essas produções literárias podem ser encontradas no mercado editorial ou na internet em 

repositórios específicos ou plataformas de vídeo de grande abrangência, como o Youtube. Para atingir o 

objetivo desse estudo, foi feita uma busca nesses diversos locais, a fim de selecionar obras 

literáriasdestinadas às crianças e jovens que explorassem o visual por meio de recursos tecnológicos, 

técnicas de filmagem, edição de vídeo e do SignWriting. A partir de autores como Pimenta (2013) e 

Machado (2013) observamos de que forma a presença da linguagem cinematográfica e de recursos 

paralinguísticos influenciaram o visual das obras, como os sinais escritos podem conferir um aspecto 

diferenciado aos livros e quanto a Libras pode induzir a geração de imagens mentais. Utilizando a teoria de 

Hoek (2006) as obras foram analisadas a partir dos critérios de separabilidade, autossuficiência e poli 

textualidade, e categorizadas como discurso multimedial, misto, sincrético e texto imagético. Percebeu-se 

que em cada tipo de discurso, estiveram imbricados processos de relação que se classificam em justaposição, 

combinação, fusão e indução. Concluiu-se que a língua de sinais possui uma literatura rica e eficiente na 

exploração da visualidade fortemente adequada ao público surdo infantil, e que o uso de recursos 

tecnológicos significa uma potenciação dessa capacidade. 

 

Palavras-chave: Libras; Literatura infantil; Imagem. 

 

C10-17 - RESISTÊNCIA E IRREVERÊNCIA NA LITERATURA PARA A INFÂNCIA: O CASO DE 

TOMI UNGERER 

 

Sara Reis da Silva 

 

O autor (escritor e ilustrador) de literatura infanto-juvenil (LIJ) (mas não apenas) Tomi Ungerer 

(Jean-Thomas Ungerer) nasceu em Estrasburgo em 1931, percorreu a França, conheceu a Noruega, a 
Lapónia e a Argélia, entre outros, mudou-se para os Estados Unidos da América em 1956 e vive actualmente 

na Irlanda. Controverso, amado por muitos e ainda “incompreendido” por alguns, Ungerer é uma figura 

incontornável no domínio da consolidação e reinvenção do álbum narrativo e, genericamente, da LIJ. 

Reconhecido com o Prémio Hans Christian Andersen (1988), Ungerer nunca se dedicou apenas à literatura 



 
 
e, por necessidade e incapacidade confessa, fez sempre mais do que uma coisa em simultâneo, dispersando o 

seu talento pela elaboração de cartazes de propaganda contra a Guerra do Vietnam, pelos cartoons, 

frequentemente, satíricos (por exemplo, para as revistas Life ou The New York Times), pela publicidade e, 

mais recentemente (1999), pela concepção de um jardim-de-infância em forma de gato, em Karlsruhe, entre 

outros. Na sua vasta produção artística para crianças e jovens, ou seja, em obras como Os Três Bandidos 

(1961), O Homem da Lua (1964), Otto (1999) ou Novos Amigos (2007) ou como as do ciclo que 

apelidamos de “reabilitação de animais de reputação discutível”, como Crictor (1961), Adélaide (1959) ou 

Emile (1960), por exemplo, Ungerer, autor progressista, sempre num estético e marcante registo verbo-

icónico, não se inibe de ficcionalizar temáticas fracturantes, designadamente a guerra, o antimilitarismo, a 

subversão de papéis sociais, a condenação de todas as formas de exclusão e de marginalização, entre outros. 

Autor de uma obra premiada, multiforme, manifestamente peculiar, e tendo assinado já cerca de 70 títulos, 

Tomi Ungerer tem lugar indiscutível na História da ilustração e do livro/LIJ, singuralizando-se pela sua 

especial visão da arte, substantivada naquilo que escreve e ilustra, que é, em última instância, uma forma 

especial de ver o mundo. 

 

Palavras-chave: Tomi Ungerer; álbum narrativo; irreverência.      

 

C10E-01 - "CHAPEUZINHO VERMELHO", "FITA VERDE NO CABELO", "CHAPEUZINHO 

AMARELO": O VERBAL E O VISUAL EM DIÁLOGO 

 

Mayra Cristina Guimarães Averbug 

 

Na nova concepção da Teoria do Discurso, o conceito de texto é infinitamente ampliado, 

ultrapassando as barreiras da linguagem verbal, para além do visual/imagética, da gestual, de toda forma de 

expressão, de comunicação. No universo da Literatura Infantil e Juvenil, particularmente a Brasileira, assim 

como nas diferentes versões dos Contos de Fadas -- seja nos originais de  Os Grimm, seja em suas paródias 

ou mesmo paráfrases --, o verbal e o visual andam lado a lado, como de ""mãos dadas"", a serviço da 

exaltação do livro como objeto de arte, em que palavras e imagens são cômicas, trágicas, satíricas, 

questionadoras, individuais, universais, intimistas, reveladoras, um misto de beleza e plenitude. A presente 

pesquisa propõe um mergulho no universo simbólico de ""Chapeuzinho Vermelho"", a partir da versão 

original dos Irmãos Grimm, cujo objeto-livro foi publicado pela Cosaf Naify com texto traduzido 

diretamente do alemão. Mais profunda ainda imersão é a obra ""Chapeuzinho Vermelho e outros contos por 

imagem"", do Mestre Rui de Oliveira, lançado pela Companhia das Letrinhas, cujo texto referência, 

constante na publicação, é a adaptação de Luciana Sandroni (a denominada ""paráfrase""). No texto visual 

do artista-ilustrador ""a potência narrativa da imagem e a riqueza de detalhes complementam, e muitas vezes 

superam, os limites da palavra"" (cf. contracapa da mencionada obra). O passeio estende-se por ""Fita verde 

no cabelo: nova velha estória"", do inovador e consagrado Guimarães Rosa, acompanhado da também 

revolucionária ilustração do, então, jovem Roger Mello, ganhador do Prêmio Internacional Hans Christian 

Andersen, em 2014, na Categoria Ilustrador, considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil e Juvenil. O 

casamento de palavras e imagens é tão rico que, pode-se afirmar, há uma interação dialógica diferenciada, 

única, plástica. Para completar a análise, a concepção de paródia será explorada em ""Chapeuzinho 
Amarelo"", de Chico Buarque, com projeto gráfico de Donatella Berlendis. A brincadeira que se estabelece 

com o jogo de palavras lobo-bolo remete ao tema transversal das obras estudadas: o medo no universo 

imaginário das personagens, como também do ser humano em toda e qualquer cidade, todo e qualquer 

tempo. Além dos conceitos já mencionados, o dialogismo e a polifonia do pensamento bakhtiniano, o ""dito 



 
 
e o não dito"" de Ducrot, associados a outras discussões de Análise do Discurso, será o fio condutor do atual 

trabalho, principalmente no que diz respeito ao texto verbal. Quanto às imagens das três histórias, as 

referências bibliográficas da análise serão ""Pelos Jardins Boboli"" de Rui de Oliveira, textos de Ricardo 

Azevedo, entre outros relevantes. Os resultados apontam para a constatação de que palavras e ilustrações 

ganham força poética, no sentido de construção estética, que caracterizam, exemplificam o conceito de obra 

aberta (cf. Humberto Eco). A linguagem não verbal é muito mais que mera ilustração, a serviço do texto 

escrito; assim também o texto escrito da Literatura Infantil e Juvenil não possui simplesmente um tom 

moralizante, como alguns ainda o supõem. Um não ilustra o outro; outro não serve aos padrões tradicionais 

de comportamento. São um mais um; não um e/ou outro. 

 

Palavras-chave: Chapeuzinho Vermelho; dialoguismo; livro-arte.  

 

C10E-02 - A EMBRIAGUEZ E A PRODUÇÃO DE NOVOS SENTIDOS: UMA LEITURA DE 

CONTRADANÇA, DE ROGER MELLO 

 

Luciana Conti 

 

Sombras, indefinições, insinuações. Assim, apostando em uma zona de embriaguez em que imagem 

e reflexo se misturam, o autor e ilustrador brasileiro Roger Mello cria “Contradança” o livro ilustrado que 

conta a história do encontro entre uma pequena bailarina e um macaco, na loja de espelhos do pai da 

menina. Em um cenário de inúmeras possibilidades dadas pelos espelhos, os personagens da história 

encenam uma espécie de contradança com seus corpos e imagens, em diálogo com o texto, criando um jogo 

que amplia a própria palavra e ressaltando nela seu sentido menos usual que se refere a uma situação 

instável. É esse lugar movediço que interessa a esse trabalho, que pretende explorar, em diálogo com os 

escritos sobre a embriaguez do filósofo Walter Benjamin, o espaço criado pelo artista entre o corpo e a 

imagem, como que se instalasse nesse intervalo uma zona de instabilidade menos perigosa do que 

promissora de novos sentidos. Para isso, é necessário analisar a construção das imagens da obra - fotografias 

que exploram a luz e a sombra para criar novas possibilidades aos corpos dos personagens e, assim, 

contribuir para o borramento das fronteiras entre o real e o imaginário na narrativa – e o diálogo delas com o 

texto da história, que vai colocar em tensão, segundo a hipótese desse trabalho, papéis tão claramente 

marcados no imaginário da literatura para crianças, como os da bailarina e do macaco, sem explicitar, em 

momento algum do texto, essa intenção. Uma tensão gerada no diálogo entre a escrita textual e imagética do 

autor, na obra. 

 

Palavras-chave: Roger Mello; Walter Benjamin; livro ilustrado. 

 

C10E-03 - A RELAÇÃO ENTRE PALAVRA E IMAGEM EM QUATRO OBRAS 

INFANTOJUVENIS: LEITURAS POSSÍVEIS 

 

Aline Lima Pinheiro e Nellihany dos Santos Soares 

 
A temática desse trabalho gira em torno das relações entre imagem e texto, e das possíveis 

contribuições que ambos podem proporcionar ao leitor para que o mesmo não seja apenas um decodificador 

de palavras e observador de imagens, mas que possa tornar-se um leitor capaz de refletir sobre a realidade 

que o cerca. A pergunta “E de que serve um livro sem figuras nem diálogos?” (CARROL, 2009, p.11), feita 



 
 
por Alice a si mesma no inicio de Alice no país das maravilhas, nos impulsiona a refletir sobre o papel da 

literatura infantojuvenil produzida na contemporaneidade. Partindo do principio que texto e imagem não 

vivem um sem o outro, pois dialogam entre si, levando o leitor à construção do imaginário e, 

consequentemente, à construção de si enquanto cidadão no mundo, é que propomos analisar a presença do 

visual e do verbal nos livros A aranha Mariana(2016), Mundo de Mundim (2016), Um vestido para Tuti 

(2019) e As cartas de ronroroso (2009), mostrando que a união entre texto e ilustração também podem 

contribuir não somente para o desenvolvimento do leitor em relação à literatura e à arte, mas sobretudo, para 

que o mesmo possa a apreender/compreender o mundo que o cerca, ampliando sua percepção acerca do 

universo. Nos livros analisados, percebemos que embora o aspecto visual seja um fator preponderante, ele 

não está acima da linguagem verbal, mas corrobora com esta a fim de que o entendimento do leitor 

ultrapasse esses campos, e o leve ao encontro de temáticas que podem ampliar seu entendimento diante da 

realidade e ampliar redes de significação em sua inserção no mundo. Para a concretização desse estudo, 

lançamos mão de um referencial teórico que conta com os seguintes autores: Candido (2004), Costa (2000), 

(2009), Debord (1997), Filho (2009), Oliveira (2008), Lajolo e Zilberman (2017) e Hunt (2010). 

 

Palavras-chave: Imagem; Palavra; Leitor; Literatura; Realidade. 

 

C10E-04 - DUAS NOVAS VELHAS HISTÓRIAS: NARRATIVA, ILUSTRAÇÃO E PARATEXTOS 

EM FITA VERDE NO CABELO E NA FLORESTA - MEDIAÇÃO E FORMAÇÃO DO LEITOR 

LITERÁRIO 

 

Antonio Cezar Nascimento de Brito 

 

Este trabalho propõe uma análise crítica das obras Fita Verde no cabelo, de Guimarães Rosa, e Na 

floresta, de Anthony Browne, refletindo sobre a relação entre a narrativa, a ilustração e os paratextos como 

elementos fundamentais na composição estética das obras e na construção do sentido no momento da leitura, 

tendo com eixos norteadores as reflexões de Solé (2008), Girotto e Souza (2010) e de Cosson (2006) sobre 

estratégias de leitura e letramento literário. Sabe-se que, ao se trabalhar o livro infantojuvenil com crianças e 

jovens, a análise dos paratextos e da relação entre o texto verbal e o texto visual auxilia na formação dos 

leitores, tendo em vista que, ao apresentar e analisar esses elementos, o mediador de leitura possibilita-lhes a 

construção do significado global do texto literário. Nas duas obras em análise, a ilustração dialoga com a 

narrativa, complementando-a, ao mesmo tempo em que cria uma intertextualidade e interdiscursividade por 

meio de vozes que dialogam, levando a uma narrativa que se reconstrói esteticamente. Em Fita verde no 

cabelo, além dos elementos paratextuais, a ilustração de Roger Mello remete a um realismo, no sentido 

estético, que se aproxima e ao mesmo tempo extrapola a narrativa. Já em Na floresta, as ilustrações criam 

um dialogismo com a narrativa e com outros contos tradicionais, trazendo para a narrativa temas que 

refletem sobre questionamentos existenciais da criança, como afastamento dos pais, angústia, medo do 

desconhecido. Tendo em vista que o leitor se constitui a partir do uso de diversas estratégias de leitura, as 

quais devem ser ensinadas de forma integrada, o mediador de leitura necessita utilizar todos os elementos 

das obras, de modo a oferecer ao leitor possibilidades de construir hipóteses, as quais, relacionadas ao texto 

verbal e visual, possibilitam a construção do sentido do texto literário. 
 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; Formação do Leitor; Texto Verbal e Visual. 

 



 
 
C10E-05 - ENTRE O VERBAL E O VISUAL: TECENDO RELAÇÕES ENTRE A RAINHA DA 

NEVE E FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE 

 

Deisi Luzia Zanatta 

 

A formação de leitores é um assunto que tem angariado estudos e provocado muitas reflexões. Na 

contemporaneidade, a exploração do texto como objeto estético também passou a perceber a imagem como 

um elemento importante no diálogo com o leitor. Diante disso, este artigo visa a analisar a relação entre o 

texto e as imagens do conto de fadas A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen e do filme Frozen – 

Uma aventura congelante. Optamos por uma abordagem de tais narrativas tendo em vista a relevância da 

obra do escritor dinamarquês para a literatura e a receptividade do filme por parte do público infantil e 

juvenil. Para desenvolvermos essa discussão, utilizamos como os eixos teóricos norteadores os estudos de 

Algidras Greimas (1979) sobre a teoria da semântica estrutural, de Antonio Pietroforte (2004) acerca da 

semiótica visual, de Diana Barros (2005) em relação à teoria semiótica do texto e de Wolfang Iser (1999) a 

respeito da teoria do efeito. A partir desse estudo, percebemos que algumas adaptações de contos de fadas 

para o cinema concedem uma nova roupagem para as histórias tradicionais e, também, que as figuras visuais 

podem possibilitar um redimensionamento no que diz respeito à produção de sentido a ser elaborada pelo 

leitor. 

 

Palavras-chave: A Rainha da Neve e Frozen; Relação entre texto e imagem; Formação do leitor. 

     

C10E-06 - ESTE É O LOBO: A DINÂMICA TEXTO/IMAGEM E A DESCONSTRUÇÃO DE UM 

LOBO SÓ MAU 

 

Geovana Gentili Santos 

 

Na literatura infantil e juvenil contemporânea, o diálogo com os contos de fadas têm sido uma 

constante nos diferentes sistemas literários e, por meio deste modo de formar (Eco, 1971), novas produções 

emergem propondo diferentes possibilidades de leituras e nova percepção de suas personagens, seja dos 

antagonistas ou dos próprios protagonistas. Muitos autores, é verdade, valem-se desse imaginário apenas 

como material reaproveitável, para, nos parâmetros da cultura de massa, apenas torna-los em conteúdo fácil, 

divertido ou apenas para entretenimento. Outros conseguem, a partir dessas obras inacabadas – isto é, 

daquelas que não morrem no seu tempo, mas seguem projetando a um futuro (PERRONE-MOISÉS, 1978) –

, criar obras que nos façam (re)pensar a vida em sociedade por meio da combinação entre conteúdo e forma. 

É nesse movimento de ressignificação de histórias e figuras da tradição dos contos de fadas que a obra 

infantojuvenil Este é o Lobo (2016), de Alexandre Rampazo, se insere. Atuando como escritor e ilustrador, a 

obra retoma uma das figuras mais emblemáticas do imaginário infantil: o Lobo. No universo dos contos de 

fadas, quase sempre, essa personagem apresenta-se como antagonista, causadora de medo e de destruição. 

Com uma elaboração estética em que texto e imagem se entrelaçam para a construção de sentido da 

narrativa, convidando o leitor de forma ativa a preencher os interstícios textuais com sua experiência leitora 

de contos de fadas, a obra, num jogo entre recuperação e ruptura com significantes já cristalizados, 
surpreende pela caracterização humanizada dada à personagem Lobo. Assim, com a presente comunicação 

pretende-se uma análise do modo de formar proposto por Rampazo na obra Este é o Lobo, verificando as 

possibilidades de sentido e de releitura que essa construção abre no imaginário em torno da figura do Lobo. 

 



 
 
Palavras-chave: Contos de fadas; Literatura Infantojuvenil; Alexandre Rampazo; Este é o Lobo. 

  

C10E-07 - IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Joice Ribeiro Machado da Silva 

 

O presente trabalho objetiva apresentar nossas investigações sobre a formação do leitor literário nos 

anos iniciais do ensino fundamental e sua relação com o texto verbal e/ou visual presentes nas obras 

literárias. Atuando no colégio de aplicação da Universidade Federal de Uberlândia temos a sala de aula 

como campo de pesquisa e investigação. Em 2019, surge a possibilidade de criamos um módulo 

denominado “Literatura” em que realizamos uma aula por semana nas turmas de 2°s e 3°s anos do ensino 

fundamental, totalizando seis turmas. O objetivo desse módulo é o de desenvolver as estratégias de leitura 

(HARVEY; GOUDVIS, 2007) e contribuir com a formação do leitor literário. Partindo do pressuposto que a 

leitura é um processo dialógico (SILVA, 2014), entendemos que se faz necessário ensinar às crianças como 

interagir com o texto verbal/visual para compreendê-lo. No início do ano letivo, a maior parte das crianças, 

estavam convictas de que para ler era preciso letras, sílabas e palavras, e de que, livros com imagens não se 

tinha leitura a ser realizada. Nesse cenário, introduzimos a proposta metodológica com as estratégias de 

leitura. Com essa dinâmica há seis meses podemos tecer algumas considerações: a obra que mescla o verbal 

e o visual auxiliaram as crianças a perceberem que decodificar não é ler; as crianças passaram a 

compreender que é preciso dialogar com as obras literárias; as estratégias de leitura são um campo fértil que 

auxilia o desenvolvimento do leitor literário. Além dessas premissas, destacamos o ganho estético que a obra 

literária fornece, nutrindo e ampliando a subjetividade e a sensibilidade desses pequenos leitores. Essas 

investigações não se esgotam com esse trabalho, e nos perguntamos quando as escolas irão considerar o 

desenvolvimento do leitor literário como algo importante no processo de humanização e não apenas como 

pretexto para se alfabetizar. 

 

Palavras-chave: Estratégia de leitura; Literatura infantil; Formação do leitor.    

 

C10E-08 - LAMBE-LAMBES DIGITAIS NA ESCOLA: RESGATE E RESISTÊNCIA 

 

Cleia Teixeira da Silva Oliveira 

 

O resgate do lambe-lambe e sua produção através de meios digitais no ambiente escolar permitem 

que jovens estudantes, dos anos finais do Ensino Fundamental, tornem-se autores manifestando suas 

opiniões sobre assuntos da contemporaneidade. A sequência de atividades realizada tem como objetivos: 

produzir cartazes lambe-lambes utilizando recursos verbais e/ou visuais na composição de seus textos; 

resgatar essa importante mídia radical como forma de protesto e de transmissão de mensagens 

proporcionando, aos jovens estudantes, protagonismo e autoria a partir do ambiente escolar. Para tanto, 

foram consideradas as orientações da Base Nacional Comum Curricular, do Projeto Político Pedagógico da 

unidade escolar – e de seus respectivos planejamentos – para a inclusão da cultura digital neste componente 
curricular entendendo que ela perpassa todos os campos de atuação, inclusive os artísticos e literários. 

Destarte, outro aspecto a ser observado diz respeito à essência da língua, à sua função. Segundo Bakhtin, ela 

cumpre seu papel precípuo quando o ouvinte recebe e compreende a significação de um discurso e adota 

uma atitude responsiva ativa em relação a ele. Essa resposta pode ser fônica, pode ser a realização de uma 



 
 
ordem/pedido ou pode ter efeito retardado, ou seja, ser realizada em momento posterior à fala do emissor. 

Desta forma, a atividade realizada por aqueles alunos foi capaz de promover a integração do grupo e 

resgatar a importância das vozes juvenis a partir do ambiente escolar, bem como difundir diferentes formas 

de resistência em ambientes urbanos.  

 

Palavras-chave: Lambe-lambe; autoria; protagonismo; resistência; verbo-visual. 

 

C10E-09 - LER E CONTAR HISTÓRIAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA EM FOCO 

 

Ana Paula Carneiro, Cleide de Araujo Campos e Luana Almeida Pereira 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a formação leitora de crianças 

até 5 anos. Os gestos embrionários de leitura foram explorados a partir da educação literária em duas 

creches, na cidade de Presidente Prudente, SP- em parceria com o Centro de Estudos em Leitura e Literatura 

Infantil e Juvenil - Cellij/Unesp. Por meio do desenvolvimento de práticas de leitura, de oferta de livros 

infantis, de atividades de contação de histórias, de exposição da criança a diversas materialidades do livro, 

de organização do espaço da bebeteca e de estratégias de leitura, atividades que foram oferecidas às crianças 

como experiências iniciais com livros e literatura. Foram realizadas atividades de contação histórias 

utilizando diferentes técnicas para ler e contar histórias aos pequeninos por meio das estratégias de leitura. 

Usamos a abordagem da motivação de Rildo Cosson para apresentar o livro para as crianças e atividades de 

compreensão leitora antes, durante e depois da leitura embasadas na teoria de Isabel Solé. Os resultados 

apontam que crianças que entram em contato desde muito cedo com histórias, desenvolvem o gosto e o 

prazer pela leitura, percebidas em pequenos gestos embrionários ao ler e manipular os livros com autonomia 

após a mediação de leitura do contador. 

 

Palavras-chave: Leitura; Estratégias de leitura; Contação de histórias. 

 

C10E-10 - LINGUAGEM VERBO-VISUAL: LEITURA APLICADA A GÊNEROS MULTIMODAIS 

A PARTIR DA ARQUITETÔNICA BAKHTINIANA 

 

Luzinete Carpin Niedzieluk  

 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de construção de sentidos de leitura da 

linguagem verbo-visual aplicada a gêneros multimodais e/ou sincréticos, a partir de algumas concepções da 

arquitetônica bakhtiniana, entre elas, se destacam: as dimensões verbal/sígnica (sígno linguístico/visual) e 

extraverbal-extrasígnica/social-constitutiva (considera a situação de produção do enunciado e o seu 

auditório), o dialogismo, a exotopia e/ou excedente de visão, o acabamento, o cronotopo e a autoria. Para tal, 

recorrem-se aos pressupostos da Análise Dialógica da Linguagem proposta por Bakhtin e seu Círculo (1999, 

2002), ou, como também está sendo denominada por alguns autores, de Semiótica Dialógica da Linguagem. 

Também se recorre a autores que utilizam os pressupostos teóricos de Bakhtin e de seu Círculo, como Brait 
(2005), Faraco (1988; 2003) e Niedzieluk (2014; 2015; 2017). A metodologia é dialógica e qualitativa de 

cunho interpretativista; o procedimento é exotópico e a abordagem sócio-histórica. Propõe-se um caminho 

de leitura de imagens/enunciados dos gêneros sincréticos e/ou multimodais variados, como por exemplo, 

capas de livros da literatura infantil e juvenil entre outros. Como resultado, percebe-se a potência para a qual 



 
 
esse aparato epistemológico bakhtiniano sinaliza, além da abertura de um vasto campo de estudo que se 

apresenta como terreno fértil para leitura de imagens/enunciados verbo-visuais, sincréticos ou multimodais. 

 

Palavras-chave: Leitura verbo-visual; arquitetônica bakhtiniana; enunciados verbo-visuais; semiótica 

dialógica. . 

 

C10E-11 - LITERATURA PARA A INFÂNCIA: A PRODUÇÃO LITERÁRIA PARA AS 

CRIANÇAS NO BRASIL (2013/2019) 

 

Lilane Maria de Moura Chagas 

 

A presente comunicação apresenta dados parciais da pesquisa em andamento, intitulada “Literatura 

para a Infância: estudos teórico e literário” - aprovada pelo Departamento de Metodologia de Ensino 

(MEN), da Universidade Federal de Santa Catarina que investiga a produção literária para as crianças no 

Brasil. O recorte são as obras premiadas  pela Fundação Nacional Infanto Juvenil do período entre 

2013/2019 em que se objetiva analisar alguns títulos que circulam no mercado editorial  e, 

preferencialmente, buscam a criança como público leitor, discutindo a natureza e a forma da literatura 

potencialmente produzida para esse público, com ênfase nas narrativas como produção artística e, sobretudo, 

social. Objetiva-se ainda avançar sobre os conceitos nucleares  produzidos historicamente como literatura, 

infância e criança expresso na interação dialógica entre texto e imagem nos suportes impressos, na 

materialidade do livro, analisando a relação entre as linguagens verbal e visual que possibilitam a 

multiplicidade de sentidos produzidos aos leitores. Indaga-se sobre a contribuição desse suporte para a 

educação estética e literária das crianças e sua influência na atitude leitora diante do texto/imagem. 

Acredita-se que o estudo e o debate sobre essas questões pode provocar novas concepções acerca da 

natureza da literatura para a infância na contemporaneidade. Utiliza-se como aporte teórico: CANDIDO 

(2011); CAMARGO (1995, 2015); COELHO (2000); LAJOLO (2009); MACHADO (2012); MENEGAZZI 

& DEBUS (2018); NIKOLAJEVA & SCOTT (2011); NECYK, (2007); RADINO (2003); RAMOS (2010); 

RAMOS, G (2011); SPENGLER (2011, 2017); SPENGLER & DEBUS (2018); VAN DER LINDEN 

(2011); SILVA (2010); ZIMMERMANN (2008), ZILBERMAN (2014). Como resultado parcial 

apresentaremos uma reflexão, e uma breve análise da composição das publicações de qualidade premiadas 

no âmbito nacional pela FNLIJ.  Espera-se ainda que os estudos e a sistematização no processo dessa 

investigação contribuam para novas e mais ações de mediação de leitura literária qualificadas, e para a 

formação desses mediadores. 

 

Palavras-chave: Obra literária impressa; Literatura para infância; Linguagens verbal e visual. 

 

C10E-12 - LIVRO-OBJETO, LEITURA COM PRAZER 

 

CARMEN PIMENTEL 

 

O livro-objeto apresenta-se como artefato lúdico destinado à leitura e ao entretenimento. O córpus 
desta comunicação constitui-se do livro Quem quer brincar comigo? de Tino Freitas, com ilustrações de 

Ivan Zigg, editora Abacate, MG. A experiência individual e emocional que o livro proporciona no leitor e a 

exploração das múltiplas possibilidades oferecidas pela obra contribuem para a fruição estética e a formação 

do leitor crítico e atento. Se o livro é lido individualmente ou é contado por um mediador para um grupo de 



 
 
leitores, o efeito final será o mesmo: o encantamento e o curioso deslumbramento, aspecto elencado por Rui 

de Oliveira (2008) como constituinte da análise de ilustrações. A análise semiótica das ilustrações e do 

projeto gráfico mostram que a leitura das imagens pode ser aprofundada a partir das diversas camadas de 

interpretação possibilitadas pela riqueza da ilustração e de seu aspecto intertextual. Na concepção de 

Camargo (1995), há convergência intersemiótica entre as linguagens verbal e não verbal, conceito que ganha 

nova dimensão quando acrescido da concepção gráfica do livro, resultando no livro-objeto. As análises das 

ilustrações do livro em questão estão embasadas, ainda, nas teorias de Joly (2007), Peirce (1978) e Ramos 

(2017). Conclui-se que, na leitura mediada, há maior possibilidade da entrada na brincadeira que o livro 

sugere: o espectador/ouvinte participa da história, repetindo as frases e imaginando que personagem surgirá 

a cada pergunta feita pelo narrador, entrando no jogo da adivinha, além de se encantar com os 

desdobramentos que o livro apresenta. A ilustração, juntamente com o projeto gráfico e com o texto, 

compõe um ritmo de arte sequencial em que o leitor se surpreende a cada virada de página. Cada vez que a 

campainha toca, uma nova visita chega. Aí texto, imagem e projeto gráfico brincam com o leitor. 

 

Palavras-chave: Livro-objeto; análise semiótica; prazer estético 

 

C10E-13 - O OBJETO LIVRO E ALGUNS ASPECTOS DA VIRADA MATERIAL NA 

LITERATURA INFANTIL DO SÉCULO XXI 

 

Luis Carlos Girão 

 

A produção direcionada à infância nessas duas primeiras décadas do século XXI, em âmbitos 

nacional e internacional, tem demarcado alguns aspectos do que se tem compreendido como uma virada 

material na Literatura Infantil contemporânea. Nesse contexto, o experimentalismo artístico com as 

linguagens (verbal, visual, tátil, sonora etc.) tem direcionado caminhos pelos quais autores, editores, críticos 

e mediadores trilham suas empreitadas para enfrentar essa nova proposição literária. Dito isso, a presente 

proposta de comunicação se propõe a analisar o livro ""Bili com limão verde na mão"" (2009), único título 

infanto-juvenil do poeta concreto brasileiro Décio Pignatari, como corpus exemplar dessa produção 

contemporânea, lançando luz especial à exploração híbrida das materialidades que compõem o objeto livro e 

refletindo sobre a experiência sinestésica, plural às percepções no corpo, que passa da palavra à imagem, do 

projeto gráfico ao virar e desdobrar de páginas, para alcançar o ""Eu"" narrativo em trânsito: da menina que 

sai em sua jornada para se tornar Bili. Partindo da teoria da in-fância da linguagem, defendida por Giorgio 

Agamben (2005) e desenvolvida por Maria José Palo (2018), em diálogo com o pensamento de Walter 

Benjamin (2002) sobre a experiência da criança diante do livro infantil, objetiva-se discutir sobre a 

objetualidade do livro como elemento que marca uma presentidade de leitura que acontece não apenas pelos 

sentidos da visão e da audição, como também pelo tato - mesmo do corpo, como um todo, enquanto objeto 

em atrito sensível e significante com o livro. 

 

Palavras-chave: Objeto livro; Virada material; Literatura Infantil. 

 

C10E-14 - O VERBAL E O VISUAL NO LIVRO DONA BARATINHA: POSSIBILIDADES DE 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

 



 
 

Kenia Adriana de Aquino Modesto-Silva, Ádria Maria Ribeiro Rodrigues e Isa Mara Colombo Scarlati 

Domingues 

 

Os livros literários editados para o público infantil têm ganhado destaque no mercado editorial, sendo 

enriquecidos pela estética oriunda das artes plásticas e pela articulação das linguagens visual e verbal. Esse 

aspecto da produção editorial dos livros para crianças pode colaborar para o processo de mediação e de 

recepção, em outras palavras, os aspectos materiais do livro podem contribuir para a compreensão leitora e 

para a formação do leitor. Diante desse quadro de suportes literários cada vez mais artísticos, este trabalho 

tem como tema a prática docente voltada para a educação literária e objetiva discorrer sobre o uso de 

estratégias de leitura e a relação entre os textos verbal e visual no livro Dona Baratinha, recontado por Ana 

Maria Machado (2004), ilustrado por Maria Eugênia e publicado pela FTD. Em primeiro lugar, a obra é 

apresentada historicamente e o reconto realizado por Machado (2004) é contextualizado. Na sequência, são 

descritos e analisados a materialidade do suporte e seus paratextos, com base em teóricos como Huck, 

Kiefer, Hepler e Hickman (2004); Hunt (2010); Linden (2011) e Nikolajeva e Scott (2011), bem como é 

discutida a importância da relação entre os aspectos visuais e verbal para a compreensão leitora da narrativa. 

Por fim, pensando-se na exploração e atualização do conhecimento prévio infantil, são sugeridas algumas 

estratégias de leitura como conexão, inferência, visualização, questionamento, sumarização e síntese 

(GIROTTO e SOUZA, 2010) que podem ser empregadas em três momentos distintos da narração: antes, 

durante e depois (SOLÉ, 1998), propiciando, desse modo, a experiência literária e a formação de leitores 

desde a primeira infância. Todavia, o texto não pretende ser constituir em uma receita ou carimbo que serve 

para todas as turmas e crianças, mas intenciona sugerir possibilidades para inspirar ideias e práticas. 

 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; Paratextos; Livro ilustrado. 

 

C10E-15 - OS EFEITOS DE SENTIDOS NAS EDIÇÕES DE MEUS DOIS PAÍS, DE WALCYR 

CARRASCO: UMA ABORDAGEM SEMIOLINGUÍS 

 

Anabel Medeiros Azerêdo de Paula e Ramón Tena Fernández 

 

A Literatura Infantil contemporânea tem sido um campo profícuo à inovação na materialidade 

estético-literária, apresentando temas fraturantes (RAMOS, 2009) de modo cada vez mais desafiador à 

classificação teórica. O livro com ilustração e o livro ilustrado são duas categorias que compartilham não só 

a mesma origem, mas também inúmeras características formais. Diferenciá-las parece ser uma tarefa difícil, 

pois, como pontua Mattos (2017), no livro com ilustração, investe-se cada vez mais no projeto artístico-

estético das formas visuais e na exploração de elementos paratextuais para a produção de sentido. Para tratar 

da relevância da imagem em obras categorizadas como livro com ilustração, serão analisadas duas edições 

da obra intitulada Meus dois pais, escrita por Walcyr Carrasco. A primeira edição da obra de Carrasco, 

publicada pela Editora Ática, em 2010, recebeu ilustrações de Laurent Cardon. A segunda edição, publicada 

pela Editora Moderna, em 2017, foi ilustrada por Ana Matsusaki. Devido aos altos índices de violência 

contra homossexuais no Brasil, decidiu-se investigar como a homossexualidade é posta em discurso nesse 

segmento literário, pois se acredita que a Literatura seja capaz não só de promover a identificação do leitor 
com a obra, mas também de persuadi-lo mais facilmente a aderir à proposta de mundo que lhe é apresentada. 

A partir de uma análise comparativa da interação entre a parcela visual e a parte verbal nessas duas edições, 

percebeu-se que os efeitos patêmicos programados pelas diferentes ilustrações podem produzir 

interpretações distintas da mesma narrativa, o que revela a forte influência da imagem na construção de 



 
 
sentidos. O aporte teórico usado para analisar esse fenômeno concentra-se, principalmente, na Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, postulada por Charaudeau (2004, 2008), e nos estudos de 

Nikolajeva e Scott (2011), Ramos (2009) e Feres (2016). 

 

Palavras-chave: Ilustração; semiolinguística; Homossexualidade. 

 

C10E-16 - PARATEXTOS EM LIVROS LITERÁRIOS PARA CRIANÇA: O QUE ELES 

MOSTRAM? 

 

Maria Isabel Silveira Furtado e Flávia Brocchetto Ramos 

 

Na mediação de leitura, em geral, trata-se a obra literária infantil como se fosse apenas o texto que a 

compõe, esquecendo-se dos elementos paratextuais. Tomando como referência estudos de Genette sobre 

paratextos, entende-se que “[...] paratexto é aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como 

tal a seus leitores, de maneira mais geral, ao público.” (2009, p. 10). Esta comunicação apresenta resultados 

de pesquisa sobre o tema realizada com estudantes de duas turmas do quarto ano do Ensino Fundamental, a 

fim de analisar como os paratextos estão presentes na seleção e na leitura de obras literárias infantis. As três 

obras empregadas no estudo pertencentem ao Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) 2014 e 

foram selecionadas por estudantes que tiveram contato com os livros do acervo, por meio de dois grupos 

focais. A investigação ocorreu em biblioteca de escola situada no município de Antônio Prado, na Serra 

Gaúcha. Neste estudo, são discutidas as funções dos paratextos de De que cor é o vento, de Anne Herbauts, 

Nana Pestana, de Sylvia Orthof e Trudi e Kiki, de Eva Funari. Com base nas obras citadas, o estudo mostra 

aspectos relativos à composição da capa, assim como discute o papel de sinopse, notas, selos entre outros 

paratextos localizados, bem como problematiza como estes podem influenciar à leitura e à mediação dos 

livros. 

 

Palavras-chave: Paratextos; livro; Literatura Infantil. 

 

C10E-17 - POÉTICA E ILUSTRAÇÃO EM GABRIELLE VINCENT 

 

Bárbara Santos Soeiro 

 

A presente comunicação parte das investigações acerca do livro ilustrado para crianças 

desenvolvidas por Nikolajeva e Scott (2011), Van der Linden (2011) e Lee (2012) a fim de traçar uma 

possível leitura sobre a produção infantil da escritora e artista belga Gabrielle Vincent. Objetiva-se aqui, ler 

crítica e comparativamente as obras de sua autoria traduzidas e publicadas no Brasil, quais sejam: “O 

nascimento de Celestine” (livro ilustrado), “Um balão no deserto”, “A pequena marionete” e “Um dia, um 

cão” (álbuns), de modo a discutir como em seus livros, constituído por desenhos e/ou palavras, a autora 

explora as forças poética, simbólica e narrativa das imagens, bem como a relação complexa entre texto e 

ilustração, de forma a compor obras que ultrapassam as perspectivas comercial e didático-pedagógica, ainda 

predominantes no gênero; obras instigantes, inventivas, tanto verbal, visual quanto tematicamente. Serão 
articuladas, para tanto, as concepções de livro ilustrado, livro com ilustração, livro-imagem e álbum, 

retomando o contexto de surgimento do gênero e pensando os espaços possíveis para tais produções no 

cenário contemporâneo. Por fim, através da análise cuidadosa das obras selecionadas, será possível propor 

novas alternativas de leitura e mediação na prática de contar histórias – tendo como pressuposto, 



 
 
evidentemente, a capacidade imaginativa e criativa (criadora) da criança leitora. De antemão, os resultados 

obtidos, ainda que provisórios, apontam para a composição de uma poética singular à produção infantil da 

artista Gabrielle Vincent. Tal poética, dentre outros aspectos, aposta na subordinação do texto escrito sob o 

texto visual/ ilustrado – fugindo, deste modo, da disposição operante dos livros com ilustração. 

 

Palavras-chave: Gabrielle Vincent; Ilustração; Álbum. 

 

C10E-18 - POR QUE LER OS CLÁSSICOS BRASILEIROS EM QUADRINHOS 

 

Lucas Esperança da Costa 

 

Não há como contestar que a grande marca do século XXI está relacionada ao visual e nossos alunos 

estão imersos neste contexto sociocultural. Por isso, não podemos nos esquivar em apresentar e ensinar 

outras formas de narrativas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar como textos clássicos de 

literatura estão sendo adaptados para o formato de quadrinhos, explorando não apenas os recursos 

linguísticos, mas proporcionando múltiplas possibilidades de leituras através de imagens, cores, 

representações e disposições gráficas. Utilizando as teorias da adaptação de Linda Hutcheon, entre outras, 

investigaremos três obras adaptadas para os quadrinhos de Memórias de um Sargento de Milícias,  de 

Manuel Antônio de Almeida, algumas delas pertencentes aos livros distribuídos para PNBE (2010 e 2013), 

para o Ensino Fundamental II, apresentando pontos de proximidades entre elas e o texto narrativo original e 

as estratégias adotadas pelos quadrinistas e os roteiristas para representar graficamente o texto original. 

Observa-se que uma das obras explora mais os recursos visuais, apresentando pouca linguagem verbal, 

enquanto outras utilizam-se da figura do “narrador” para promover a progressão da história. Além disso, 

enquanto uma adaptação utiliza apenas a imagem para narrar uma cena, outra explica a imagem a partir de 

uma narração. Além disso, a utilização de cores, reprodução de cenários e a criação fisionômica das 

personagens são recursos importantes para a contextualização da obra. Assim, mais que ensinar a 

decodificar as palavras do texto literário, a experiência da narrativa em quadrinhos permite a leitura dessas 

imagens, colaborando para que nossos alunos sejam capazes de ler as imagens desse mundo em que se 

inserem. 

 

Palavras-chave: Adaptação; Narrativa visual; História em quadrinhos. 

 

C10E-19 - PROPOSTA PARA UMA LEITURA VERBO-VISUAL PARA CRIANÇAS 

 

Ana Maria Esteves Bortolanza 

 

O artigo é um recorte de uma pesquisa em andamento (2017-2020) sobre a formação da atitude 

autora e leitora da criança. Neste recorte apresenta-se uma leitura verbo-visual de signos-verbais e signos-

visuais em relação, tendo como corpus o livro Lygia Clark: Linhas vivas. Como procedimento 

metodológico, analisam-se as relações dialógicas do texto em sua verbovisualidade para desvelar as 

possibilidades de ampliação dos sentidos produzidos pelo texto e pela leitura. Apoia-se teoricamente em 
autores como Bakhtin (2012); Vigotski (2010); Ponzio (2012); Goulart (2009); Kramer (2001) e outros. 

Considera-se que a arte propositiva de Lygia Clark (1968) pode favorecer a exploração do texto verbo-visual 

pelas crianças, inserindo-as na leitura verbo-visual. São apontados possíveis caminhos para a leitura do texto 



 
 
verbo-visual, fundamental para a constituição da criança como sujeito leitor. Conclui-se que a exploração do 

livro Lygia Clark: linhas vivas cria possibilidades de as crianças se apropriarem da arte literária e visual." 

 

Palavras-chave: Educação; Literatura; Arte; Leitura verbo-visual; Verbovisualidade textual. 

 

C10E-20 - QUADRINHOS E LIVRO ILUSTRADO: FRONTEIRAS, MOVIMENTAÇÕES E 

LEITURA 

 

Renan Luis Salermo 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar os limites e as intersecções entre o livro ilustrado e a história 

em quadrinhos, refletindo sobre as produções artísticas que suspendem essas fronteiras e ajudam a 

fragmentar a sedimentação desses textos dentro das cenas de leitura. Para tanto, elegemos alguns livros 

ilustrados e histórias em quadrinhos que seguem padrões mais canônicos de leitura (Ilustração e texto verbal 

lateral, quadrinhos com balões que são organizados sequencialmente nas páginas etc.), para 

compreendermos as regularidades dessas linguagens e outros livros que mesclam essas linguagens e 

promovem cenas de leitura menos recorrentes (texto verbal circular, quadrinhos sem balão com texto verbal 

lateral ocupando a página toda etc.). Assim, situados na íntima relação entre a linguagem verbal e a 

linguagem visual na literatura infantil e juvenil e das histórias em quadrinhos, selecionamos a teoria 

Semiótica Francesa como aporte teórico para a observação desses materiais. Seguindo as formulações 

clássicas da semiótica discursiva, inicialmente olharemos a estrutura composicional desses textos e, após 

destacarmos a estrutura da linguagem empregada nesses livros, seguimos para as apropriações mais recentes 

da sociossemiótica de Eric Landodwski (2014) e (2015), destacando os regimes de sentido (LANDOWSKI, 

2014) que são movimentados nas práticas de interação com esses textos, no interior das cenas de leitura 

dessas obras. Por fim, nessa análise, propomos ainda algumas apropriações didáticas dessas fragmentações 

dos quadrinhos e dos livros ilustrados e o potencial pedagógico sugerido pela quebra dessas fronteiras 

textuais fomentando um diálogo teórico entre o percurso de leitura semiótica trazido até aqui e as teorias de 

leitura na escola.  

 

Palavras-chave: Livro ilustrado; Histórias em Quadrinhos; Sociossemiótica. 

 

C10E-21 - THE INVENTION OF HUGO CABRET: LITERATURA E CINEMA NA 

COMPOSIÇÃO DA OBRA LITERÁRIA 

 

Diogo Berns 

 

Esta comunicação tem o objetivo de apresentar o diálogo entre literatura e cinema na composição da 

obra literária The Invention of Hugo Cabret, publicada em 2011, escrita e ilustrada pelo autor estadunidense 

Brian Selznick. Hugo possui doze anos, vive sozinho, às escondidas, na Estação de trem, Montparnasse, 

Paris, onde conhece Georges Méliès, um dos primeiros cineastas da história que se acreditava estar morto. A 

narrativa é uma homenagem ao cinema, sobretudo aos primórdios dessa arte. Ao se analisar a composição 
da obra literária de Selznick, constata-se que a narrativa é formada pela intercalação entre palavras e 

imagens (das 536 páginas, 318 são constituídas, a maior parte, de ilustrações, em preto e branco, remetendo 

aos primeiros filmes). Essa intercalação entre palavras e imagens na literatura foi denominada por Lund 

(2002) de ilustrações antifonais, termo vindo de antífona, canto litúrgico, no rito romano, cantado de forma 



 
 
alternada entre dois coros (GROVE, 1994). Em The Invention of Hugo Cabret, observa que, em alguns 

trechos, as palavras descrevem os ambientes e situações por meio de uma linguagem semelhante a um 

roteiro cinematográfico, por exemplo, a escrita que remete ao contexto visual, muitas vezes, moldando o 

olhar do leitor como os enquadramentos cinematográficos e diálogos majoritariamente concisos. A obra 

literária de Selznick expressa que a literatura infantil, em alguns casos, incorpora múltiplas linguagens, 

formas de escrita e combina outros materiais, como ilustrações na composição das narrativas (BASEIO & 

CUNHA, 2012), sendo, portanto, que o aspecto da materialidade dessas obras não pode ser ignorado 

(HUNT, 2010). Desse modo, comprova-se o que Necyk (2007) teorizou acerca da interação entre palavras e 

imagens na literatura infantil: são suscitadas múltiplas camadas de leitura pelo diálogo dessas formas que 

gera outro envolvimento no leitor durante a leitura. 

 

Palavras-chave: Hugo Cabret; Literatura; Cinema. 

 

C10E-22 - A TRADUÇÃO DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL PARA LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS 

 

Neiva de Aquino Albres e Francine Anastácio da Rocha 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o levantamento de literatura infantil produzida em Libras, 

seja obra original ou traduzida. Com a popularização dos computadores e celulares, da criação de softwares 

e aplicativos, as pessoas comuns tiveram mais acesso à tecnologia podendo fazer uso dela e o suporte 

material em vídeo adequa-se a exposição em língua de sinais. Assim, o registro da Libras por meio de vídeo 

e a produção materiais instrucionais se tornaram mais comuns na educação de surdos (SARUTA; ALBRES, 

2013). Inicialmente, realizou-se um levantamento de 31 histórias de literatura infantil vinculados ao Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES) com tradutores surdos atores e ouvintes na equipe de tradução e de 

vídeos de literatura infantil em língua de sinais na plataforma Youtube. A partir do estudo bibliométrico e 

usando a técnica de sowbolling de teses e dissertações sobre Literatura surda, compilamos mais 43 trabalhos 

de literatura em Libras. Após o levantamento, selecionamos um vídeolivro para análise. Analisamos a 

multimodalidade na construção do livro digital. Utilizou-se como referencial para análise as contribuições 

de Bakhtin e do Círculo para a leitura, análise e interpretação das formas de produção de sentido e efeitos de 

sentido de textos híbridos compostos por Libras. A partir da apresentação dessa literatura, foi possível 

compreender melhor a produção de uma literatura visual, além de compreendê-la como apoio na construção 

de uma educação bilíngue (Libras e português). Constatamos que os tradutores surdos em frente à câmera, 

vestem-se de personagens, atuam como atores, inclusive com figurinos, centralizados no material e 

compondo o projeto editorial híbrido e multisemiótico dos videolivros. Os tradutores, atores ou contadores 

encenam as histórias por meio da sinalização em Libras, da corporificação de elementos imagéticos e 

atuação performática baseadas em releituras e adaptações. 

 

Palavras-chave: Língua de sinais; Literatura Infantil; tradução. 

 

C10E-23 - TEXTO E IMAGEM NAS PAISAGENS CONSTITUÍDAS NA OBRA “UMA 

ESCURIDÃO BONITA”, DE ONDJAKI 

 

Sandra Fonseca Pinto e Carlete Maria Thomé 

 



 
 

Esta investigação tem o objetivo de analisar como a relação entre texto e ilustrações constituem as 

paisagens, na perspectiva do leitor, na obra “Uma escuridão bonita”, do autor angolano Ondjaki. A literatura 

infantil é essencial para despertar a imaginação e a criatividade, desenvolver habilidades e aprimorar a 

escrita das crianças, pois toda narrativa quer comunicar algo ao leitor e as ilustrações contribuem para uma 

melhor compreensão da história narrada. Além disso, a criança se projeta para dentro da história, 

identificando-se com os personagens e com as situações, em uma experiência única de envolvimento entre 

leitor e livro, da qual as paisagens contribuem significativamente. Portanto, para atingir o objetivo traçado, 

esta pesquisa tem o aporte teórico de Collot (2012, 2013, 2014), sobre os estudos de paisagem, Barthes 

(2013), Hunt (2010), Faria (2012), Nikolajeva (2011, 2013), Van der Linder (2011), Camargo (1995) e 

Aguiar (2004), sobre a literatura infantil, texto verbal e não verbal e ilustrações. Os resultados apontam para 

paisagens constituídas entre texto e imagem, por meio da percepção do leitor, o qual experiencia um 

envolvimento e compreensão da história muito mais profundos, pois a cada paisagem da narrativa, há a 

identificação do leitor, em um processo intersubjetivo de leitura. 

 

Palavras-chave: Paisagem; Ilustrações; Ondjaki.      

 

11 – LITERATURAS JUVENIS: DA PRODUÇÃO À RECEPÇÃO 
 

C11-01 - PRÁTICAS DE HUMANIZAÇÃO: A LEITURA LITERÁRIA E O CONHECIMENTO DE 

SI MESMO 

 

Elisa da Silva Ribeiro Santos 

 

No livro O chamado do monstro (2016) , de Patrick Ness, publicado pela Editora Ática, o 

personagem Conor, um menino de 13 anos, imerso em situações assombrosas do cotidiano (como o  

bullying, a separação dos pais, a doença terminal da mãe e a rigidez da avó) cujas implicações qualquer 

pessoa já experimentou ao longo da vida, defronta-se em seus pesadelos noturnos com um ser monstruoso 

que lhe propõe contar três histórias, mas, em contrapartida,  pressiona-o a contar somente uma: a história 

que Conor não quer enfrentar- a verdade. Levado a refletir sobre as fantásticas aparições, o garoto diz para si 

mesmo: “Não seja tolo, você está bem crescido para acreditar em monstros!”, no entanto, diante da 

imponente narrativa, é questionado: “Mas o que é um sonho? Quem ousará dizer que não é o resto que é um 

sonho?”. A narrativa de Ness, valendo-se dos simbolismos dos textos oníricos, proporciona ao leitor um 

interessante exercício de reflexão, em cujas abstrações encontra possibilidades para o enfrentamento dos 

problemas. Tais julgamentos, subjacentes a liberdade imaginativa do leitor - mediada pelo texto literário -, 

de forma empírica, real e única no processo de elaboração de si mesmo, é o que se propõe com essa leitura, 

visando estabelecer um diálogo entre a obra, o cotidiano juvenil e a elaboração da subjetividade. Para tanto, 

apresenta-se como escopo teórico: Candido (1995), Colomer (2014), Cosson (2014, 2017), Dalvi (2013), 

Jouve (2012, 2013), Jover-Faleiros (2013), Petit (2008, 2009, 2013), Langlade (2013), Osakabe (2004), 

Rouxel (2013), Rezende (2013), dentre outros. 

Palavras-chave: Leitura literária; cotidiano juvenil; subjetividade. 

 

C11-02 - A ESCRITA DE LUÍS DILL POR APROPRIAÇÃO DOS EFEITOS TECNOLÓGICOS 

 



 
 

Aline Barbosa de Almeida 

 

O crescente uso da tecnologia interfere na relação do adolescente com a imagem, assim os recursos 

midiáticos influenciam no modo do jovem recepcionar o texto literário. Dentro desse contexto, o trabalho 

aqui proposto analisa dois romances juvenis do escritor Luís Dill, intitulados Todos Contra Dante (2008) e 

Do coração de Telmah (2010). Deste modo, buscou-se refletir como os efeitos tecnológicos são adaptados 

para a estrutura do texto, significando a construção imagética e a experiência de leitura. De acordo com 

Gregorin (2011) há várias maneiras de a imagem ser construída por meio da literatura juvenil, todavia, 

precisa-se levar em consideração o interlocutor, bem como o projeto gráfico da obra literária, visto que essas 

construções estão no e pelo texto literário destinado aos adolescentes. Além disso, a narrativa juvenil por 

apropriação do tecnológico mostra como o “escritor aceita que esse contexto é uma realidade”, por isso ele 

traça percursos dentro dessa massa para criar um sentido e espelhar de outra maneira o que a tecnologia 

produz em função do literário, isto posto por Villa-Forte (2019, p. 60). Sobretudo, Candido (2000) nos alerta 

que uma obra só pode ser apreendida no que diz respeito à interpretação dialética entre a fusão de texto e 

contexto, por isso que a assimilação da tecnologia para a literatura juvenil é um fator significativo, porque o 

contexto social do adolescente é permeado por esses estímulos. Portanto, os romances juvenis expressam 

vivências de valor sociocultural, de tal modo que a interação com outras mídias (redes sociais, TV, cinema 

etc.) cria um efeito imagético por meio da estrutura textual e proporciona ao leitor uma experiência que o 

leva a perceber a literariedade do texto a partir da sua realidade. 

 

Palavras-chave: Narrativa juvenil; Tecnologia; Imagem. 

 

C11-03 - A POESIA DE MARIO QUINTANA NA FRONTEIRA INFANTOJUVENIL: 

(RE)ENDEREÇAMENTO E MERCADO  

 

Fred de Souza Campos 

 

Aguiar e Ceccantini (2012) dizem que a produção poética infantil do último quinquênio passou a 

contar com obras não só especificamente escritas para crianças, mas a elas reendereçadas por uma série de 

motivos, sendo o interesse editorial um dos mais relevantes. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, 

possui obras ou trechos delas reeditados para suprir essa evidente demanda comercial. Mario Quintana, 

apesar de ter escrito apenas dois poemas dedicados especificamente à criança leitora, comporta, em sua 

antologia, obras que se enquadram na partilha do sensível, prenunciada por Rancière (2009). Neste contexto, 

o fenômeno de reendereçamento dialoga também com o que Friedrich (1978) diz quando cita a poesia de 

Rimbaud, pois esta, na visão do teórico, é desumanizada, no sentido de não se dirigir a ninguém específico. 

À obra de Quintana é plenamente possível agregar a universalidade de uma voz que se dirige a quem escuta. 

Ao adentrar às criações poeta gaúcho pretende-se demonstrar que embora a questão imagética seja relevante, 

o texto não é coadjuvante nessa relação entre literatura, recepção estética e mercado. Os percalços da 

conceituação do que é literatura infantil e juvenil torna-se um fator essencial para justificar o inchamento 

desse mercado. No entanto, atrelar o reendereçamento ao processo de identificação por si só descaracteriza a 

força da arte. É necessário pensar nos sinais de vida do poema que são capazes de se tornar partilha. A 
experiência estética, nesse estudo faz-se notória face à obviedade dos recursos os quais as editoras fazem 

uso para adornar o objeto livro de uma representatividade endereçada para consumo.  Ademais, é 

imprescindível observar como esse comum, a saber, a palavra literária expressa no poema, se apresenta à 

apreciação e como se chega ao compartilhamento dessa sensibilidade de maneira universal. 



 
 
 

Palavras-chave: Mario Quintana; poesia; reendereçamento. 

 

C11-04 - A REPRESENTAÇÃO DA VELHICE NOS CONTOS DE “QUANDO A PRIMAVERA 

CHEGAR”, DE MARINA COLASANTI 

 

Catia Toledo Mendonça 

 

Eles estão presentes predominantemente nas primeiras quatro esferas de ação elencadas por Propp: 

esfera do antagonista, do doador, do auxiliar, da princesa (pai / rei), que equivalem, no modelo actancial de 

Greimas, aos destinadores, opositores e adjuvantes. Velhos e velhas, quando seres mágicos, podem 

acumular funções nas narrativas. 

 

Palavras-chave: Marina Colasanti; contos; representação da velhice. 

 

C11-05 - AINDA HÁ LEITORES PARA SACIS? 

 

Milena Ribeiro Martins 

 

Tomando como ponto de partida a análise da narrativa O Saci Epaminondas (Ed. Gaivota, 2013), de 

Alan Oliveira, discutirei nesta comunicação a permanência de enredos e personagens tradicionais na 

literatura infanto-juvenil brasileira atual, aproximando suas estratégias de outras, especialmente daquelas 

utilizadas por Monteiro Lobato sobretudo em Reinações de Narizinho (1931) e Histórias de Tia Nastácia 

(1937). Nas obras dos dois escritores, guardadas as diferenças, encontram-se a representação da 

permanência de histórias tradicionais, a necessidade da mediação cultural como forma de atualização de 

saberes e práticas, e o estabelecimento de vínculo entre gerações via transmissão cultural. Analisando e 

aproximando as obras dos dois escritores, trarei para a discussão questões relacionadas a transformações no 

modo de vida de crianças e jovens no século XXI, estratégias de mediação de leitura, relação entre texto e 

experiência de mundo, transformações na recepção de bens culturais, significação contextual e 

ressignificação via leitura. Como suporte de análise, utilizarei reflexões propostas pela antropóloga Michele 

Petit em A arte de ler, ou como resistir à adversidade, especialmente aquelas relativas à força da literatura 

em tempos de crise. A autora refere-se à incompletude, ao inacabamento e à insatisfação de jovens 

modernos como resultado da vida em sociedades nas quais os jovens enfrentam falta de projetos e percebem 

o futuro como algo sombrio. Embora seu corpus de análise não seja o Brasil contemporâneo, suas 

proposições agudas e sensíveis estimulam a reflexão a respeito da importância da transmissão cultural nos 

dias de hoje. 

 

Palavras-chave: O Saci Epaminondas; Alan Oliveira; Monteiro Lobato. 

 

C11-06 - CORO DOS MAUS ALUNOS: DRAMATURGIA JUVENIL EM FOCO 

 

Heloise Baurich Vidor 

 



 
 

Essa comunicação aborda os temas vinculados ao projeto de pesquisa Leitura e Teatralidade – 

literatura juvenil e escola, desenvolvido no Departamento de Artes Cênicas do Centro de Artes da UDESC, 

que se que encontra em fase inicial. O tema da pesquisa diz respeito ao papel da literatura juvenil e do teatro 

como espaço de diálogo entre jovens na escola. Partindo da experiência como professora da licenciatura, 

dirigindo o espetáculo juvenil Coro dos Maus Alunos, do dramaturgo português Tiago Rodrigues, questões 

relacionadas à dificuldade e à falta de interesse pela leitura de literatura entre os jovens atores e os jovens 

espectadores emergiram no processo. Além de outras questões como: há especificidades da literatura e do 

teatro que se dirigem à juventude? Se sim, quais são? Que aspectos da prática teatral podem favorecer a 

ampliação das formas de praticar a leitura e, por conseguinte, ampliar a fruição da literatura e do teatro entre 

jovens? O projeto parte do pressuposto de que aspectos da prática teatral favorecem a ampliação das formas 

de praticar a leitura (Vidor, 2016); e, a hipótese norteadora é de que reforçar o trânsito entre o campo da 

leitura e do teatro, aliando criação e pedagogia, pode sensibilizar os jovens para a fruição tanto da literatura 

quanto do teatro. 

 

Palavras-chave: Pedagogia do teatro; juventude; literatura. 

 

C11-07 - LAS LÍNEAS ROJAS DE LA CENSURA FRANQUISTA EN LA LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL 

 

Ramón Tena Fernández e Anabel Medeiros Azerêdo de Paula 

 

Una de las etapas de mayor resistencia a la libertad creativa en la literatura infantil y juvenil, fue 

durante la censura franquista en España. Desde la Guerra Civil hasta la muerte del dictador en 1975 el 

control de las publicaciones para niños estuvo sujeto a las evaluaciones de un equipo de censores. La 

evidencia del interés exacerbado por parte de Gobierno hacia los libros para niños se hizo pública y evidente 

en 1966. A partir de esta fecha la censura fue “voluntaria” para las publicaciones dirigidas a lectores adultos, 

sin embargo, continuaron siendo de consulta obligatoria si los lectores eran los niños. Además se crearon 

comisiones, reglamentos oficiales y estatutos con el único propósito de vigilar que determinados contenidos 

no fueran leídos por los jóvenes. De los temas censurados por la dictadura franquista y su graduación a lo 

largo de la vigencia del Régimen ofreceremos datos concretos en esta presentación, de manera que sea 

posible determinar con exactitud qué se vetaba y por qué motivos. 

 

Palavras-chave: Censura; franquismo; literatura. 

 

C11-08 - LIS NO PEITO E TODOS CONTRA D@NTE: COM A PALAVRA OS LEITORES 

JUVENIS 

 

Vanessa Regina Ferreira da Silva 

 

Em A literatura em perigo (2007), Todorov afirma que a literatura não tem sido utilizada como um 

instrumento de formação cultural do cidadão. Entre os fatores elencados, ele afirma que, na escola, não se 
aprende sobre as obras, mas o que os críticos falam sobre elas. Essa orientação do ensino literário contribuiu 

para o escasso contato dos estudantes com o texto e a compreensão da Literatura como uma lista de autores 

e de características estéticas a serem decoradas. Com a intenção de recontextualizar a prática de mediação 

literária e priorizar o letramento literário (Cosson, 2006), no Instituto Federal do câmpus São Paulo Pirituba, 



 
 
a ementa da disciplina de “Literatura” sobressai estes processos: a) a competência leitora de diferentes 

gêneros literários; b) a apresentação de textos ficcionais na ordem cronológica decrescente (do século XXI 

ao XV) e c) a seleção de um corpus literário o qual contemple literatura clássica, produção literária voltada a 

jovens e produções ficcionais publicadas na internet. Com base nesse contexto, o presente trabalho objetiva 

a expor uma prática de mediação de leitura literária realizada com os primeiros anos do Ensino Técnico 

Integrado de Logística cuja proposta foi a leitura de Lis no peito: um livro que pede perdão (2005), de Jorge 

M. Marinho e Todos contra D@nte (2008), de Luís Dill. O trabalho foi desenvolvido por meio da seguinte 

sequência didática: a) leitura das obras juvenis; b) realização de uma produção textual em que os leitores 

avaliassem a obra e c) troca de impressões sobre a leitura. A metodologia assegurou elementos essenciais 

para a formação do leitor: a realização da leitura literária, o julgamento dos leitores sobre a obra e a 

possibilidade de trocar experiências de leitura de modo coletivo. Com isso, além de conhecerem obras 

juvenis, os adolescentes também se posicionarem enquanto leitores esperados desses textos ficcionais. 

 

Palavras-chave: Prática de mediação literária; Formação do leitor literário; Literatura Juvenil; Ensino 

Médio Técnico; Instituto Federal de São Paulo.    

 

C11-09 - LITERATURA JUVENIL ESCRITA POR MULHERES (1979-1984): RELAÇÕES DE 

GÊNERO E CRÍTICA FEMINISTA 

 

Maisa Barbosa da Silva Cordeiro 

 

Este trabalho analisa os modos de incorporação da crítica feminista na produção literária para a 

juventude escrita por mulheres entre 1979 a 1984. Centra-se no referido período porque considera o início 

da introdução do discurso feminista na produção literária para a juventude. Defende-se que o início da 

aproximação da crítica literária feminista com a produção literária para a juventude de autoria de mulheres 

acontece devido a dois motivos: a ampliação do mercado editorial iniciada na década de 1970, e, em 

consequência, a ampliação do interesse na escrita literária para a juventude; os influxos da segunda onda 

feminista (MATOS, 2010) na literatura escrita por mulheres. Ao pensar que a literatura juvenil se dirige a 

um público em formação, é fulcral entender o diálogo do texto ficcional com o que propõem as teorias 

feministas. Realiza-se, então, um panorama sobre os modos de assimilação da crítica feminista na produção 

para a juventude a partir de um corpus composto por seis obras: Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti 

(1979); O sofá estampado, de Lygia Bojunga (1980); Bia, Bisa Bel, de Ana Maria Machado (1982); O 

mágico de olho verde, de Alciene Ribeiro Leite (1984); O outro lado do tabuleiro, de Eliane Ganem (1984) e 

A cor do azul, de Jane Tutikian (1984). Este trabalho, assim, ausculta o que conduz às personagens a 

criarem estratégias de tensão com o discurso do patriarcado; quais as formas de emancipação que permeiam 

as narrativas e quais são as modificações nas relações de gênero que as narrativas apontam. Pauta-se, para 

tanto, em Hollanda (1994); Lauretis (1994) e Colomer (2017). 

 

Palavras-chave: Literatura juvenil; crítica feminista; literatura escrita por mulheres. 

 

C11-10 - LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS: PERSPECTIVAS CRÍTICAS 

 

Daniele Gomes da Silva 

 



 
 

Definir o que é a Literatura Infantojuvenil é um tema extremamente complexo, pois pode-se limitar e 

restringir suas potencialidades. Assim, para suscitar reflexão e a uma postura crítica, é preciso que diálogos 

sejam estabelecidos. Deste modo as percepções se ampliam e sofrem transformações. Nesse sentido, entrar 

em contato com pensadores e autores, de diferentes momentos históricos, que discutam a questão, que 

estejam inseridos no processo de criação literária, em diversas instâncias e, principalmente, que tenham uma 

conexão profunda com a Literatura, é um caminho possível. Apresentar essa discussão é o objetivo do 

presente trabalho. Tecem esse diálogo: Por uma literatura sem adjetivos (2012) de Maria Teresa Andruetto, 

Problemas da literatura infantil (1984) de Cecília Meireles e A barca de Gleyre (2010) de Monteiro Lobato. 

As três obras são perspectivas críticas que lançam o olhar para o fazer literário, mas que, volta-se para a 

Literatura denominada “Infantil”. Essa é uma postura corajosa, na medida em que eles estão intrinsecamente 

envolvidos nesse processo de criação, seja como autores, críticos, mediadores ou editores. E, por seu 

comprometimento com a Literatura, cada um, a seu modo, busca refletir e propor maneiras de compreender 

essa elaboração. Tais referências são registros de diferentes instâncias comunicativas: um resulta de 

comunicações em eventos, tendo assim a fluidez e a leveza da oralidade; outro é um texto teórico crítico, 

mas em tom muito acessível ao público em geral; e, outro é uma troca de cartas, que, com linguagem 

espontânea, apresenta as ações do autor, criando assim, uma relação de proximidade. Em ambas é possível 

notar envolvimento e comprometimento com a Literatura, especialmente os processos de produção e acesso 

desta expressão artística quando o público são crianças e jovens. 

 

Palavras-chave: Crítica; Literatura; Crianças e Jovens. 

 

C11-11 - LITERATURA, CÂMERA E AÇÃO: LEITORES JUVENIS E A EXPERIÊNCIA DE SER 

BOOKTUBER POR UM DIA 

 

Priscila da Conceição Viégas 

 

Este estudo apresenta as reverberações da pesquisa Clube da Leitura: “tecendo” a formação do leitor 

juvenil na perspectiva do letramento literário, desenvolvida no Mestrado Acadêmico em Letras da 

Universidade Estadual do Piauí, Teresina - PI. Para os limites desta comunicação, relatar-se-ão os 

fundamentos do letramento literário pautados na vivência de uma comunidade de jovens, estudantes do 2º 

ano do Ensino Médio do Centro de Ensino de Tempo Integral Maria Mônica Vale, localizado na cidade de 

São Luís - MA. A investigação objetiva compartilhar informações acerca da formação do leitor juvenil, 

levando-se em consideração as múltiplas linguagens e, ainda, contextualizar práticas de leitura associadas à 

vivência tecnológica dos alunos. Nota-se que os alunos estão imersos em um mundo hiperconectado, ávidos 

para que novas tecnologias entrem na escola e, por consequência, que os professores as utilizem em sala de 

aula. Surge, então, o questionamento: E por que não utilizar múltiplas linguagens na leitura literária? 

Importa, também, evidenciar a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa – o sistema 

participativo Fandom – que em convergência com o letramento digital possibilitou a avaliação da 

apropriação e da criação de sentido da leitura literária do grupo investigado, culminando na produção de 

Booktubes. Considera-se, por conseguinte, que o surgimento das novas tecnologias digitais de informação e 

de comunicação, em conjunto com as múltiplas linguagens, tem modificado o comportamento leitor na 
contemporaneidade. Tais considerações mostram-se relevantes ao Simpósio “Literaturas juvenis: da 

produção à recepção”, visto que tratam da recepção da literatura na escola, da cultura participativa, da 

integração multimídia e de outros aspectos ligados ao campo da literatura juvenil na contemporaneidade. E 

por fim, os resultados analisados apontam para a ampliação do tema estudado, assim como, para a 



 
 
solidificação do paradigma e das práticas de leitura literária que interessam à nova geração de leitores 

juvenis. 

 

Palavras-chave: Letramento literário; Leitor juvenil; Booktubes. 

 

C11-12 - O GESTO (AUTO)BIOGRÁFICO EM MEMÓRIAS DA EMÍLIA, DE MONTEIRO 

LOBATO: FAÇANHAS DA SUBJETIVIDADE INFANTOJUVENIL 

 

Daniela Silva da Silva 

 

Paul Ricouer em O si-mesmo como outro (2014) aborda no quinto estudo de seu livro o problema da 

identidade pessoal e da identidade narrativa. Na sequência, discute o si e a identidade narrativa, assim como 

o si e a visada ética, preocupando-se em responder perguntas sobre: ""quem?"", ou seja,  “quem fala? quem 

age, quem se narra?, quem é o sujeito moral da imputação”. Partindo, inicialmente, do trabalho do filósofo 

francês, pretendemos refletir sobre tais questões em Memórias da Emília, de Monteiro Lobato, no sentido de 

problematizar o gesto biográfico e autobiográfico enquanto constituidor do “quem” e de suas façanhas. 

Dessa forma, investigar, no sujeito desse ""quem”, no ato da vida questionada, ditada, pensada e/ou escrita, 

desde o espaço da alteridade, da comunicabilidade e da hipertextualidade, a composição da personalidade do 

si infantojuvenil, bem como, em função da incompletude e da transitoriedade do gênero memorialístico-

arquivístico, pensar a rubrica literatura infantojuvenil, assim como o caráter adiantado da literatura de 

Lobato e sua atualidade. 

 

Palavras-chave: Memórias da Emília; Monteiro Lobato; (Auto)biografia; Literatura infantojuvenil. 

 

C11-13 - PERFORMANCE E EXPERIÊNCIAS DE LEITURA NO ESPAÇO VIRTUAL: O 

BOOKTUBER VICTOR ALMEIDA E O CANAL GEEK FREAK 

 

Lucas Kammer Orsi 

 

Lançada em 2005, a plataforma do Youtube mudou consideravelmente a forma de consumir 

materiais audiovisuais, oportunizando o usuário a possibilidade de compartilhar vídeos no espaço virtual de 

forma amadora, favorecendo aquilo que Henry Jenkins compreende como cultura participativa, ou seja, 

processo no qual consumidores se tornam produtores de conteúdo, estimulando o debate de temas 

contemporâneos. Nesse cenário, surgem os booktubers, indivíduos que se utilizam do espaço para debater 

temáticas voltadas para literatura. Em seus canais, publicam vídeos contando suas experiências de leitura, 

lembranças da vida de leitor e fatos cotidianos, utilizando-se de suas artimanhas para conquistar seu público 

e alcançar cada vez mais audiências. Dentre eles, temos a figura de Victor Almeida, natural do Paraná e que 

em 2014 criou o Geek freak, discutindo em vídeo títulos literários lidos, sendo eles em sua maioria fantasia, 

ficção científica e jovem adulto. O presente trabalho teve como objetivo analisar a figura do booktuber, 

identificando quais são as características do debate literário proposto pelo mesmo. Para isso, recorreu-se aos 

estudos da performance, principalmente aqueles desenvolvidos por Paul Zumthor, responsável pelas 

categorias de gestualidade, vocalidade e função fática da linguagem, e Tiago Barcelos Salgado, que utiliza 

os conceitos citados para analisar a figura do youtuber Felipe Neto em sua dissertação de mestrado. A 

construção da reflexão teve como base as vídeo-resenhas publicadas entre 2014 e 2018 no canal, buscando 

perceber como a argumentação do produtor de conteúdo se modificou no período, ao mesmo tempo 



 
 
destacando quais elementos de uma linguagem corporal estavam colocados, utilizando-se aí das categorias 

mencionadas. Trabalhar com tais materiais permite adentrar as experiências cotidianas dos sujeitos narradas 

no formato audiovisual, percebendo o processo de construção do ser leitor e a produção de sentido decorrida 

das leituras realizadas. 

 

Palavras-chave: Booktuber; internet; performance. 

 

C11-14 - SAGAS LATINO-AMERICANAS: FICÇÃO DISTÓPICA PARA JOVENS ADULTOS 

 

Lais Dias de Farias 

 

Esta comunicação apresenta parte da pesquisa ""Sagas Latino-americanas: imaginários da ficção 

distópica para jovens adultos"", que analisa duas trilogias: “Rebelión”, de Anna K. Franco (Argentina) e 

“Anômalos”, de Bárbara Morais (Brasileira), as sagas bem aceitas pelo mercado geraram reedição e 

prequelas. Para realizar a análise investigamos teorias a respeito do gênero da literatura para jovens adultos 

(COATS, 2010; HUNT, 1996), da literatura distópica para jovens adultos (RODRIGUES, 2015; 

GONÇALVES, 2015; VARGAS, 2013), inferimos como é feita a representação de personagens femininos e 

ainda como as ambientações globalistas das obras selecionadas se relacionam com os espaços e as culturas 

latino-americanas. O termo distopia, geralmente indica uma utopia às avessas, sendo a utopia o sonho 

diurno, os desejos e ideais, um modelo que se quer alcançar, e a distopia seu oposto, o pesadelo que surge da 

extrapolação dos medos presentes, a representação do que se quer evitar. O gênero distópico teve aumento 

de produção depois do atentado de onze de setembro nos EUA, mas também alcançou o público latino-

americano. Assim, nosso interesse é estabelecer relações entre as obras e os problemas particulares à região, 

porém, não só observando as sagas como reflexo das suas realidades culturais, políticas, sociais, mas 

também as enxergando como objetos que implicam o desejo de construção sobre as realidades. Dessa forma, 

é entendemos que as obras têm função de denúncia e de incitação à mobilização social. Assim, através da 

análise vemos que as obras funcionam como depositários de representações sobre seu tempo-espaço, 

discutindo de segregação racial e assédio sexual à democracia representativa e o colonialismo. Portanto, são 

objetos potencializadores das reflexões sobre a experiência de se ser jovem em determinado momento 

histórico e em sociedades com discursos e práticas múltiplos e dissonantes como a brasileira e a argentina. 

 

Palavras-chave: Literatura distópica; Literatura para Jovens Adultos; América Latina. 

 

C11-15 - TE DOU A LUA AMANHÃ..., DE JORGE MIGUEL MARINHO: SEIS PERSONAGENS A 

PROCURA DE SEU AUTOR 

 

Rafaela Stopa  

 

Jorge Miguel Marinho (1947-2019) foi escritor premiado e consagrado no campo da produção 

literária para a criança e o jovem. Sua produção apresenta significativa originalidade ao revelar um diálogo 

produtivo entre a tradição literária e a sensibilidade criativa do escritor. Justamente nesse caminhar entre o 
clássico e o contemporâneo está um dos pontos altos dos romances do escritor e também um dos recursos 

mais representativos de certa perspectiva formativa de sua produção. Vale destacar que o termo formação é 

aqui abordado de acordo com proposta de Ceccantini (2000), de que a literatura juvenil pode ser entendida 

como uma estética da formação, pois a expressão guarda diferentes sentidos, como o processo de 



 
 
amadurecimento do jovem, a questão da recepção – os textos se constituem de forma a respeitar seus 

supostos destinatários, – além de referenciar um tipo de formação que só a literatura pode proporcionar: com 

luzes e sombras, e altos e baixos, segundo Antonio Candido. Partindo dessa perspectiva, esta comunicação 

tem por objetivo abordar os livros Te dou a lua amanhã...: biofantasia de Mário de Andrade, de 1993 e Te 

dou a lua amanhã...: fantasia biográfica sobre Mário de Andrade, de 2005, ambos de Jorge Miguel Marinho, 

para discutir como as mudanças de projeto gráfico-editorial entre as edições parecem demonstrar um esforço 

em tornar o livro mais acessível. A obra em questão traz história que certamente pode exigir demais de um 

leitor em formação, mas que ainda assim, poderá sentir o “perfume” do intertexto marioandradiano e 

beneficiar-se com a leitura de uma obra original e criativa e, quem sabe ainda, contaminar-se pelo gosto de 

viver do poeta. 

 

Palavras-chave: Leitura; Literatura juvenil; Jorge Miguel Marinho.  

 

C11-16 - "OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DE C. S. LEWIS SOBRE A CRIAÇÃO DA ARTE 

LITERÁRIA, O GOSTO JUVENIL E A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO" 

 

Cristiano Camilo Lopes 

 

Nesta comunicação objetiva-se discutir as contribuições de C. S. Lewis (1898-1963) para as 

discussões a respeito da formação do leitor literário. A produção de Lewis abarca literatura para crianças e 

adultos, propostas na área da Crítica Literária e reflexões sobre o cristianismo; e refletem as três grandes 

vertentes do autor: o escritor de literatura, o professor e teórico da arte literária e o pensador cristão. 

Salienta-se que esses trabalhos foram produzidos durante sua atuação como professor de Literatura em 

Oxford e também em Cambridge. Para essa investigação propõe-se a abordagem dos seguintes temas à luz 

das propostas do autor em questão: reflexões sobre a arte literária e os diferentes perfis de leitores. Por meio 

desses dois aspectos pode-se esboçar uma proposta de educação literária originária da amálgama entre as 

reflexões sobre a natureza artística do texto literário (logos e poema), e a diferença de recepção da arte (os 

que “recebem” e os que “usam” o texto). Como resultado prévio desta investigação tecem-se as seguintes 

considerações: a formação do leitor literário deve perpassar as discussões da arte literária como o plano do 

conteúdo e da expressão artística da obra, também deve se atentar à importância da imaginação para a 

análise da realidade, da poesia, da linguagem visual e dos contos de fada para a formação da percepção do 

leitor. Destaca-se que o leitor que não é estimulado nesses tópicos acaba indo ao texto apenas para saber 

qual sua utilidade. Por meio desta pesquisa pôde-se considerar que as ideias propostas por Lewis contribuem 

para as respostas aos desafios que se apresentam para a formação do leitor literário na contemporaneidade 

na medida em que articulam aspectos que estão em voga na produção voltada para crianças e jovens como 

imaginação-fantasia-mito e realidade, o diálogo entre as artes, as releituras dos contos de fada, etc. 

 

Palavras-chave: Criação literária; educação literária; literatura juvenil; C. S. Lewis. 
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