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APRESENTAÇÃO
O I SELIJ – Seminário de Estudos de Literatura Infantojuvenil 

da UERJ – foi uma ação promovida pelo Núcleo de Estudos 
em Literatura Infantojuvenil da UERJ (NELIJ-UERJ). Durante 
os dias 8 e 9 de dezembro de 2020, os membros do Núcleo se 
reuniram com o objetivo principal de dar visibilidade a ações 
desenvolvidas em torno da literatura potencialmente dirigida a 
crianças e jovens para a comunidade interna e externa à UERJ. 
Foram apresentados pesquisas, projetos e ações de professores, 
alunos da graduação e da pós-graduação, bem como egressos e 
membros externos, todos membros do Núcleo de Estudos em 
Literatura Infantojuvenil da UERJ. 

Como produto do I SELIJ, publica-se este Catálogo com 
os resumos das apresentações orais e o contato dos membros 
do NELIJ-UERJ, a fim de propiciar trocas fecundas com pessoas 
interessadas nessa literatura.

O NELIJ-UERJ, na época do seminário, era composto por:

1. Docentes:

1.1. Faculdade de Formação de Professores da UERJ (FFP-
UERJ)

Eloisa Porto Correa Allevato Braem
Marcos Luiz Wiedemer
Norma Sueli Rosa Lima
Paulo César de Oliveira
Shirley de Souza Gomes Carreira
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1.2. Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 
(CAp-UERJ)

Alexandre Xavier Lima
Angélica de Oliveira Castilho Pereira
Cassiana Lima Cardoso Vieira
Karina de Souza Rodrigues
Márcia Cristina Alves dos Santos
Mariana da Costa Valim
Rosa Maria Cuba Riche

1.3. Instituto de Letras (ILE-UERJ)

Alejandra Josiowicz
Andreia Alves Monteiro de Castro
Eduardo da Cruz
Flavio García
Henrique Marques Samyn
Magali dos Santos Moura 
Maria Teresa Gonçalves Pereira
Regina Michelli
Tania Maria Nunes de Lima Camara

1.4. Estágio Pós-Doutoral

Beatriz dos Santos Feres (UFF-UERJ)

2. Discentes:

2.1. Graduação:

Aila Sant’Anna
Cláudia S. Rosa Marapodi
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Elen Pereira de Lima
Mayara Porcina de Oliveira
Rita de Cassia Lima Bittar
Severina J. de Amorim Silva Cima
Vinícius Souza Figueredo
2.2. Pós-Graduação

Alexandre de Castro Gomes
Fábio Pratts Santos de Alvarenga
Felipe Ribeiro Campos 
Flávia Côrtes de Alencar
Karen Schuler
Renata Corrêa Anná
Sol Marins Cortez de Mendonça
Tuane da Silva de Mattos

3. Egressos (de Letras e outros cursos da UERJ)

Agostinho Lage Ornellas de Souza Neto 
Ana Maria Gonçalves Claro
Felipe Lacerda de Melo Cruz
Glauce Viviane Ferreira da Rocha
Maddalena Chianello
Marcela Martins de Melo Fraguas

4. Membros Externos

Jenny Iglesias Polydoro Fernandez

Boa leitura!
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RECONTANDO FÁBULAS
Agostinho Lage Ornellas de Souza Neto

Escritor e ilustrador, mestre em Artes pela UERJ
agostinholageornellas@gmail.com

A fábula é um gênero literário em que os animais têm 
características humanas e transmitem lições morais de grande 
simplicidade. São encontradas também nas antigas civilizações 
sumeriana, egípcia e indiana, mas ficaram conhecidas no 
Ocidente pelas fontes gregas. Foi na Grécia, no final do século 
V a.C., que Esopo começou a ser considerado o maior criador 
de fábulas. É certo que entre as fábulas de uma civilização 
ou outra, assim como entre as de um autor ou outro, sempre 
haverá diferenças quanto ao modo de organizar o texto ou 
quanto a temas e figuras selecionados, mas essas diferenças são 
determinadas, principalmente, por fatores culturais. O modo de 
funcionamento delas, contudo, permite que sejam vistas como 
representantes de uma mesma prática discursiva. Na fábula, a 
narrativa está a serviço dos mais variados atos de fala: mostrar, 
censurar, recomendar, aconselhar, estimular, persuadir, etc. Essa 
característica formal, aparentemente muito simples, aliás, pode 
ser uma explicação para a popularidade e a resistência desse 
gênero através dos tempos. Rever a fábula de acordo com o 
tempo em que se dá a sua comunicação é fundamentalmente 
um grande desafio. De forma literária, artística, historiográfica e 
sociológica, será investigado o volksgeist, espírito da sociedade, 
em que os autores Esopo, La Fontaine, Tolstoi e Monteiro 
Lobato e os ilustradores e artistas Marc Chagall, André Le 
Blanc, Gonzalo Carcamo, Lisbeth Zwerger e Eduardo Berliner 
revisitaram as fábulas. A metodologia a ser empregada parte da 

mailto:agostinholageornellas@gmail.com
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pesquisa bibliográfica e da análise qualitativa e quantitativa dos 
textos, perspectivando as fábulas em seu aspecto textual, verbal 
e não-verbal, analisando-se o diálogo tecido entre a palavra e 
a ilustração. A fundamentação teórica que sustenta a pesquisa 
recebe as contribuições de Adriane Duarte, Maria Celeste 
Consolin Dezotti, Russel Ash, Bernard Highton, Maria Esther 
Maciel, Oswaldo Portella, Giorgio Agamben, Linda Hutcheon, 
Nelly Novaes Coelho, Francisco Platão, José Luis Fiorin, Maria 
Nikolaveja, Carole Scott, Tania Carvalhal, Ciça Fittipaldi e Odillon 
Moraes.
Palavras-chave: Fábulas. Intertextualidade. Ilustração.
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AFRICANIDADE E LITERATURA
INFANTOJUVENIL

Aila Sant’Anna
Graduanda do curso de Letras, Português-Literaturas, 

pela UERJ. Bolsista do projeto de EIC Trabalhando com a LIJ
ailadocarmo@gmail.com 

No projeto de pesquisa intitulado “Africanidade e literatura 
infantojuvenil” destacam-se dois grandes pilares: a africanidade, 
com as temáticas referentes a essa questão cuja importância 
é capital, principalmente considerando-se o cenário brasileiro 
contemporâneo. Outro pilar igualmente importante é a 
investigação literária, sustentada pela teoria da literatura, 
em que analisaremos o espaço, as personagens, os recursos 
simbólicos e metafóricos dos textos. Para isso, utilizaremos as 
obras de literatura infantojuvenil da escritora Cidinha da Silva. 
Ela é uma importante autora, especialmente ao pensarmos na 
temática de literatura afro-brasileira. Seus livros destinados para 
crianças e jovens possuem diversos elementos que nos conectam 
à nossa africanidade. A ênfase será dada para a condição de uma 
escritora negra em diáspora brasileira e de que forma suas raízes 
ancestrais ligam sua narrativa a heranças culturais de matrizes 
africanas. Para essa investigação, serão utilizados como corpus 
ficcional os livros Os nove pentes d’África e Kuami, de Cidinha 
da Silva, pois ambos apresentam temáticas que dialogam com a 
africanidade. Este projeto, baseado em pesquisa bibliográfica e 
análise qualitativa, tem por fundamentação teórica, os trabalhos 
de: Nelly Novaes Coelho, Regina Michelli, Eliane Debus, Marisa 
Lajolo, Regina Zilberman em estudos de literatura infantojuvenil; 
Renato Noguera, Amadou Hampâté Ba, Jurema Oliveira, 

mailto:ailadocarmo@gmail.com


13
Ca

tá
log

o 
de

 p
es
qu

isa
do

re
s 
e 

pe
sq

uis
as

 d
o 

NE
LIJ

-U
ER

J

Reginaldo Prandi e Cuti em questões étnicos-raciais; Harry 
Garuba, Regina Silveira, Jacques Le Goff, Tzvetan Todorov, em 
aspectos ligados ao maravilhoso e às vertentes do fantástico.
Palavras-chave: Africanidade. Literatura infantojuvenil. Cidinha 
da Silva.
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ESCRITORAS RADICAIS: FEMINISMO E
ANTIAUTORITARISMO NA LITERATURA

PARA CRIANÇAS DA AMÉRICA
HISPÂNICA

Alejandra Josiowicz
Professora adjunta LNEO/ILE-UERJ

alejandra.josiowicz@gmail.com

O trabalho explora uma série de textos para crianças escritos 
por mulheres hispano-americanas no período que vai desde 
finais do Século XIX, ao longo da primeira metade do século XX 
e até as décadas de 1960 e 1970. O foco principal do trabalho 
é esse último período, caracterizado por um contexto político 
autoritário que se combinou com a efervescência da indústria 
cultural para crianças, a expansão da educação e a inclusão de 
uma proporção cada vez mais ampla da população nos diferentes 
níveis de educação e vida cívica. Na primeira parte, examina as 
mulheres escritoras hispano-americanas que foram pioneiras 
pela sua intervenção no campo da literatura para crianças 
entre os finais do século XIX e primeira metade do XX: Juana 
Paula Manso, Eduarda Mansilla de García, Juana de Ibarborou 
e Gabriela Mistral. Na segunda parte, focaliza nas escritoras 
argentinas que atuaram nas décadas de 1960 e 1970: Graciela 
Montes, Laura Devetach, Elsa Bornemann e María Elena Walsh. 
Para elas, o campo da literatura para crianças constituiu um 
espaço revolucionário no qual repensaram os papéis familiares 
e de gênero e criaram uma estética antiautoritária capaz de 
interpelar às crianças através da crítica ao poder. Seus contos 

mailto:alejandra.josiowicz@gmail.com
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foram considerados “subversivos” pelos regimes militares 
porque retratam um mundo com problemas e conflitos sociais, no 
qual é central a organização comunitária e coletiva. Além disso, 
impulsam a jovens e crianças a ser ver como sujeitos criadores 
de suas experiências e condutas, não como objetos definidos 
por normas ou condutas alheias. Essa literatura é “radical” 
porque é capaz de revelar, de forma sutil e por meio do humor, 
o novo protagonismo de mulheres e meninas antiautoritárias, 
independentes, desejantes, corajosas, aventureiras e autônomas. 
Levou-as em viagens, liberou seus corpos e mentes, suas roupas 
e formas de vestir, as colocou em contato com uma diversidade 
de formas de pensar, de visões políticas e de representações 
genérico-sexuais. As interpelou diretamente, sem moralizações, 
sem normativas rígidas. Criou uma linguagem experimental, 
musical, humorística e sonora para elas.
Palavras-chave: Literatura para crianças. Feminismo. Ditaduras. 
América Hispânica.
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CONFIGURAÇÕES DOS MONSTROS
NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL

BRASILEIRA DO SÉCULO XX
Alexandre de Castro Gomes

Escritor, mestrando em Teoria da Literatura e Literatura 
Comparada pela UERJ

oalexgomes@hotmail.com

A pesquisa tem como objetivo realizar um levantamento dos 
monstros na literatura infantil e juvenil brasileira do século 
XX, além de fazer uma reflexão sobre os papéis que lhe foram 
definidos e qual a sua importância para o entendimento das 
histórias em que aparecem. Serão considerados, para o trabalho, 
criaturas que se destacam pela forma, incluindo aquelas do 
folclore nacional, como o Curupira, a Iara e o Lobisomem, 
seguindo o conceito de que o monstro é um desvio da norma, 
que não considera somente a simetria da forma, mas também 
o seu aspecto. Ao longo da literatura infantil do século XX, os 
monstros foram tratados como meros elementos decorativos 
do texto, protagonistas de histórias, inimigos poderosos e até 
como aliados dos mocinhos, entre outras funções. Quando 
necessário, serão avaliados os aspectos sociais e políticos da 
época de publicação para entendermos melhor a função do 
monstro em determinados textos. Elvira Vigna, por exemplo, já 
declarou ter criado o monstro Asdrúbal para explicar a ditadura 
militar. Lobato investiu nas criaturas do folclore como forma de 
valorizar a cultura nacional. Seriam os monstros um elemento de 
mais fácil compreensão pelas crianças? Será que eles estimulam 
os jovens a abrirem os livros? Este trabalho visa a responder 

mailto:oalexgomes@hotmail.com
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a estas perguntas, com o embasamento teórico de grandes 
pesquisadores, tais como: Umberto Eco, Claude Kappler, Le 
Goff, Tzvetan Todorov, Gregory Claeys, Bruno Bettelheim, Nelly 
Novaes Coelho, Marisa Lajolo e Câmara Cascudo, entre outros.
Palavras-chave: Monstros. Folclore. Literatura infantil e juvenil.
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OS GÊNEROS JORNALÍSTICOS EM
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Alexandre Xavier Lima
Professor de Língua Portuguesa do CAp-UERJ

alexandrexl@gmail.com

Este projeto busca desenvolver práticas docentes que valorizem 
o trabalho com gêneros relacionados ao campo jornalístico. Para 
isso, pretende-se mapear e sistematizar habilidades relacionadas 
a esse campo, investigar a inserção desses gêneros nas práticas 
pedagógicas de Língua Portuguesa, propor, consequentemente, 
intercessão com os gêneros literários, sob o recorte da literatura 
infantojuvenil, considerando ainda a sua abordagem em ambiente 
escolar. Vale mencionar que tanto os textos literários quanto os 
textos jornalísticos pertencem ao grupo de gêneros que Bakhtin 
chamou de “secundários”, isto é, “aparecem em circunstâncias 
de comunicação cultural, mais complexa” (BAKHTIN, 1997, p. 
281). O projeto considera a linguagem como forma de interação 
social. A consequência dessa perspectiva é o reconhecimento de 
que o texto está sempre em construção entre sujeitos (GERALDI, 
1997). Assim, qualquer prática que se volte à reflexão sobre 
a língua deve considerar o domínio das habilidades de uso da 
língua em situações concretas de interação, uma vez que é 
“produzindo e interpretando textos que aprendemos uma língua” 
(AZEREDO, 2007, p. 38). Outro pressuposto importante refere-se 
à materialização dos textos. Considera-se que a comunicação 
só é possível através dos gêneros textuais, que, consoante 
Marcuschi, “se constituem como ações sociodiscursivas para 
agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum 

mailto:alexandrexl@gmail.com
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modo.” (DIONÍSIO et al., 2008, p. 23). Dessa forma, o projeto 
procura entender como os gêneros jornalísticos podem ser 
catalisadores do desenvolvimento de habilidades discursivas 
(LIMA, 2019).
Palavras-chave: Gêneros Textuais. Gêneros Jornalísticos. 
Literatura infantojuvenil.
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O FEMININO NOS CONTOS DE ITALO
CALVINO

Ana Maria Gonçalves Claro
Graduada em Letras, Português-Italiano, pela UERJ

anamariagclaro@yahoo.com.br

O presente projeto de pesquisa tem como objeto de estudo a 
obra Fábulas italianas, de Italo Calvino, um dos maiores escritores 
da literatura europeia do século XX. Para a execução desse livro, 
o autor desenvolve a tarefa de pesquisador, como ele mesmo 
define, e utiliza como metodologia de trabalho a transcrição 
dos contos coletados pela narrativa popular, principalmente 
das regiões de Toscana, Sicília e Veneza. Baseia-se em textos e 
materiais reunidos em livros, revistas, museus e informações de 
alguns estudiosos de literatura italiana, bem como em escritores 
clássicos como Gherardo Nerucci e Giuseppe Pitrè. É necessário 
transcrever, adaptar e traduzir de diferentes dialetos algumas 
narrativas originárias na Idade Média, tarefa concluída em dois 
anos de trabalho realizado pelo autor italiano. Intenta-se com 
isso pesquisar, estudar e analisar as figuras femininas que se 
apresentam nas narrativas acima citadas. Nos contos de Calvino, 
a personagem feminina parece tomar para si o protagonismo do 
enredo. Emerge, nas histórias, como figura benéfica, poderosa, 
que conduz o desenrolar das aventuras de forma destemida e 
decisiva até o seu desfecho, ressignificando assim, o mito do 
herói, geralmente vivido pelo gênero masculino nos contos da 
tradição de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm. A relevância 
da pesquisa é aprofundar os estudos sobre os contos da tradição 
e os da literatura italiana no que diz respeito ao papel da mulher 

mailto:anamariagclaro@yahoo.com.br
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na sociedade medieval, época provável em que circularam esses 
textos pela oralidade. Para o desenvolvimento da pesquisa, 
os estudos têm como base comparatista traçar diálogos entre 
diversos saberes, como teoria da literatura, história, mitologia, 
psicologia e psicanálise. Traz, como fundamentação teórica, 
obras de Carlos Reis, Tzvetan Todorov, Régine Pernoud, Joseph 
Campbell, Marie-Louise Von Franz, Bruno Bettelheim.
Palavras-chave: Fábulas italianas. Italo Calvino. Feminino.
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ENTRE SORRISOS E LÁGRIMAS:
LITERATURA, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
NA OBRA DE MARIA RITA CHIAPPE CADET

Andreia Alves Monteiro de Castro
Professora adjunta LIPO/ILE-UERJ

andreiaacastro@yahoo.com.br

Em sua vasta e muito pouco conhecida obra, a professora, 
poetisa, contista, romancista, dramaturga e tradutora Maria 
Rita Chiappe Cadet dedicou ao público infantil e juvenil mais 
de uma dezena de títulos. Devido à sua posição de gerente da 
editora e livraria Marie Françoise Lallemant et Frères, tipografia 
fornecedora da Casa de Bragança e responsável pela distribuição 
das traduções em língua portuguesa dos romances da Condessa 
de Ségur, teve os livros Flores da Infância (1880) e Os contos da 
Mamã (1883) aprovados para o uso nas escolas primárias. Em 
seus textos, além de indicar as suas redes de sociabilidade através 
de dedicatórias, Chiappe Cadet aborda temas espinhosos e 
controversos para o seu tempo, como o abandono, a orfandade, 
a violência doméstica e a defesa da instrução, da participação 
intelectual e da inserção da mulher no mercado de trabalho.
Palavras-chave: Escrita feminina. Século XIX. Literatura 
infantojuvenil. Educação.

mailto:andreiaacastro@yahoo.com.br
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LITERATURA INFANTOJUVENIL E
LETRAMENTO

Angélica de Oliveira Castilho Pereira
Professora adjunta de Língua Portuguesa e Literaturas 

de Língua Portuguesa do CAp-UERJ
aocastilho@gmail.com

A pesquisa a ser desenvolvida visa abordar práticas e teorias 
sobre leitura, letramento, letramento literário, literatura 
infantojuvenil e ensino de leitura literária na Educação Infantil 
e na Educação Básica. Possui os seguintes objetivos: ler, ouvir 
e analisar textos de literatura infantojuvenil; refletir sobre o 
papel da ilustração para a construção de sentido dos textos; 
promover questionamentos sobre o preparo do docente e dos 
profissionais da Educação Infantil e da Educação Básica para o 
trabalho com literatura infantojuvenil; analisar e refletir sobre 
teorias e conceitos sobre leitura, letramento, letramento 
literário, literatura infantojuvenil; analisar, propor e construir 
metodologias sobre leitura literária para crianças e jovens; 
estabelecer relações entre a formação de leitores reflexivos, as 
práticas de leitura na escola e a formação docente. A abordagem 
inicial será feita sempre a partir da leitura do texto, ou seja, da 
materialidade linguística. As relações de sentido que surgem 
desse processo de leitura são as bases para as considerações 
teóricas e metodológicas relacionadas às práticas docentes na 
Educação Infantil e na Educação Básica. As teorias são cruciais 
para os estudos de literatura infantojuvenil, porém, não se 
pode perder de vista que a leitura literária é o centro das ações 
docentes; as teorias estarão sempre nos bastidores dando 
o suporte indispensável para aprofundamentos e reflexões 
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literárias e metodológicas. Alguns autores que norteiam o 
estudo são: Paulo Freire, Tzvetan Todorov, Magda Soares, Vanda 
Maria Elias, Ingedore Villaça Koch, Marisa Lajolo, Rildo Cosson, 
Mikhail Bakhtin, Roland Barthes, Angela Kleiman, Nelly Novaes 
Coelho, Graça Ramos, Regina Zilberman, Rosa Cuba Riche, Vera 
Aguiar, Eliane Yunes.
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Letramento. Leitura. 
Ensino.
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O DISCURSO AMOROSO EM CONTOS
ILUSTRADOS

Beatriz dos Santos Feres
Professora associada do Instituto de Letras da UFF, atua no 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFF, 
pós-doutoranda em Estudos de Literatura no PPGL pela UERJ

beatrizferes@id.uff.br

O projeto de pós-doc intitulado “‘Agora Inês é morta’: análise 
do discurso amoroso a partir de marcas (quase irreversíveis) 
de formação e de afeto em contos ilustrados para crianças”, na 
área de Literatura Infantil, sob supervisão da Profª Drª Regina 
Michelli, parte da hipótese de que as narrativas orientadas para o 
público infantil têm a qualidade de servirem como instrumentos 
de socialização e de sensibilização humana. A partir dessa ideia, 
o projeto elege como objetivos problematizar a discursivização 
literária que agrega palavra e ilustração e observar as marcas 
ideológicas que marcam o conto ilustrado para as crianças. 
Neste projeto de pesquisa, elege-se como objetivo principal 
a investigação do discurso amoroso constitutivo de alguns 
contos ilustrados para crianças, preferencialmente de temática 
fraturante (RAMOS, 2011), por meio de uma metodologia 
baseada na identificação, no conjunto formado pela palavra e pela 
ilustração, de estratégias discursivas e poéticas utilizadas para a 
disseminação de um imaginário sensível e tolerante, muitas vezes 
imbuído de caráter de resistência a uma ordem social às vezes 
preconceituosa e desumanizada. São estratégias especialmente 
voltadas para a captação do leitor iniciante e para a projeção 
persuasiva. Trata-se de uma análise qualitativa de contos 
ilustrados para crianças, selecionados entre publicações em 

mailto:beatrizferes@id.uff.br
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língua portuguesa presentes no mercado editorial da atualidade 
– sobretudo brasileiro. A investigação está fundamentada em 
Teorias da Literatura Infantil (COLOMER, 2017; HUNT, 2010; 
NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011; LINDEN, 2011; OLIVEIRA, 2008; 2011; 
RAMOS, 2010; 2011; LAJOLO; ZILBERMAN, 2003; MACHADO, 
2016), na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso 
(CHARAUDEAU, 2008; 2007), na Sociologia da Comunicação 
(ESTEVES, 2016) e na Semiótica de base peirciana (PEIRCE, 2001; 
SANTAELLA; NÖTH, 2005). A relevância da pesquisa parece se 
situar na perspectiva pouco comum trazida pela interface entre 
a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, que propõe 
a investigação da relação entre forma e conteúdo a partir de 
uma contextualização situacional-discursiva (considerando a 
Sociologia da Comunicação e a Semiótica como teorias de apoio), 
e as Teorias da Literatura Infantil, que abordam tanto aspectos 
textuais como temáticos para problematização e investigação 
de textos cuja principal recepção é a criança. Soma-se a isso 
a importância que esse tipo de investigação agrega quando 
se inclui o direcionamento à formação do leitor e à formação 
de mediadores de leitura, quase sempre vinculados à área de 
Educação.
Palavras-chave: Discurso amoroso. Contos ilustrados. Temas 
fraturantes. Verbo-visualidade.
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A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO
E A LITERATURA INFANTOJUVENIL

Cassiana Lima Cardoso Vieira
Professora adjunta de Língua e Literatura do CAp-UERJ

cassilima@yahoo.com.br

Propõe-se uma reflexão acerca dos pressupostos que norteiem 
a seleção de obras infantojuvenis para estudantes da Educação 
Básica. Pensar sobre a importância do saber da experiência no 
processo de formação do leitor literário, incluindo a história 
leitora do professor e os afetos que o mobilizam na mediação 
do texto literário. Discutir a função formadora da Literatura, no 
sentido do texto “Direito à Literatura”, de Antonio Candido, bem 
como a importância do debate no que diz respeito aos arquétipos 
presentes nas narrativas de heróis, fábulas, lendas e contos de fada 
e os processos de subjetivação na formação dos jovens leitores. 
Confrontar as trajetórias de personagens clássicos a de obras 
Infantojuvenis da Literatura Contemporânea, compreendendo 
os processos de ressignificação e atualização diante de temas 
como raça, gênero e classe. Como fundamentação teórica, 
Walter Benjamin, em Magia e técnica, arte e política (1994); 
Antonio Candido, em “O direito à literatura” (2011); Bell Hooks, 
Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade 
(2017); Jorge Bondía Larrosa, Notas sobre a experiência e o saber 
da experiência (2017) e Nelly Novaes Coelho, O conto de fadas: 
símbolos, mitos e arquétipos (2012).
Palavras-chave: Formação de jovens leitores. Formação de 
professores. Literatura infantojuvenil. Educação Básica.

mailto:cassilima@yahoo.com.br
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A NARRATIVA PARA CRIANÇAS E
JOVENS: GIAMBATTISTA BASILE E A

OBRA LO CUNTO DE LI CUNTI
Cláudia S. Rosa Marapodi

Graduanda do curso de Letras, Português-Italiano, pela UERJ, 
voluntária de PIBIC

claudiamarapodi@gmail.com

A pesquisa debruça-se sobre a obra do escritor napolitano 
Giovan Battista Basile, que é pouquíssimo conhecida no Brasil. 
A primeira tradução em língua portuguesa data de novembro 
de 2018, trabalho do pesquisador Francisco Degani, em que se 
evidencia a importância e o ineditismo desse estudo. A obra de 
Basile inicia-se com uma “narrativa moldura”, que explica como 
e por que os contos se desencadeiam. São cinquenta narrativas, 
divididas em cinco jornadas com dez contos cada, por isso o 
livro foi relançado, acrescentando, ao título original, o termo 
Pentamerone. Já analisamos as origens e a conceituação da 
literatura infantojuvenil, a estrutura narrativa do Pentamerone 
em comparação a outras que lhe foram anteriores, em que 
também havia a “narrativa moldura”, trabalho apresentado em 
congresso, com publicação de artigo nos Anais do I Encontro 
Nacional de Literatura Infantil/Juvenil: teorias e práticas leitoras. 
Identificamos que várias narrativas de Basile aparecem em 
obras de outros autores, como “Sole, Luna e Talia”, que remete 
ao conto “A Bela Adormecida no Bosque”, de Charles Perrault 
e dos Grimm, sustentando uma abordagem comparativa da 
obra. A pesquisa prossegue com a análise dos contos, tendo 
em vista a estrutura das narrativas da tradição e a presença do 
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maravilhoso. A fundamentação teórica que orienta o trabalho 
baseia-se em estudiosos como Tzvetan Todorov, Nelly Novaes 
Coelho e Bruno Bettelheim. Essa pesquisa integra o projeto 
de Iniciação Científica “Literatura Infantojuvenil, narrativas 
de ontem e de hoje”, que objetiva, principalmente, analisar a 
origem dessa literatura e as obras de seus principais autores 
num viés intertextual e multidisciplinar, comparando contos 
tradicionais com reescrituras contemporâneas, sob o suporte 
teórico de diferentes áreas do conhecimento, numa metodologia 
comparatista.
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Giambattista Basile. 
Contos tradicionais. Contos de fadas.
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ESCRITORAS PORTUGUESAS NA
IMPRENSA PERIÓDICA DO BRASIL:

LAÇOS TRANSATLÂNTICOS
FEMINISTAS (1890-1930)

Eduardo da Cruz
Professor adjunto LIPO/ILE-UERJ

eduardodacruz@gmail.com

Trata-se de pesquisa sobre escritoras portuguesas que 
começaram suas carreiras literárias no final do século XIX ou 
nas primeiras décadas do século XX e que se deslocaram em 
algum momento ao Brasil. O objetivo é mapear e analisar as 
relações que estabeleceram com o Brasil, sobretudo a partir 
de publicações na imprensa periódica brasileira, podendo 
se desdobrar para outros textos relacionados com o Brasil e 
para as redes de sociabilidade transatlântica que articulavam. 
Com o projeto em desenvolvimento foi possível perceber que 
algumas escritoras desse período tinham vasta produção para 
crianças, com destaque para Ana de Castro Osório (1872-1935). 
Esta foi autora de textos infanto-juvenis, mas também traduziu, 
recolheu contos populares e teve sua própria editora, “Para 
crianças”, pela qual publicou uma longa série de livros. Castro 
Osório também procurou, do lado de cá do Atlântico, mercado 
para suas obras, inclusive as de viés pedagógico, chegando a 
conseguir que fossem aprovadas para uso nas escolas ou para 
prêmios escolares em Minas Gerais e em São Paulo. Além disso, 
algumas de suas produções foram republicadas em periódicos 
infantis brasileiros, como o Tico-Tico. Ela ainda escreveu a 
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narrativa Viagens aventurosas de Felício e Felizarda ao Brasil 
(1923), contando a viagem de dois bonifrates portugueses por 
terras brasileiras. Além dela, outras escritoras contemporâneas 
que estiveram no Brasil também trabalharam com literatura 
infantojuvenil, como Emília de Sousa Costa (1877-1959), Fernanda 
de Castro (1900-1994) e Maria O’Neill (1873-1932). Por outro lado, 
é possível perceber publicações voltadas para o público infantil 
em periódicos da colônia portuguesa no Rio de Janeiro, como o 
suplemento “Folha Educativa”, do jornal Pátria Portuguesa, nos 
anos 1933 e 1934, com textos de Ana de Castro Osório, Virgínia 
Lopes de Mendonça (1881-1969) e outras. Ressalta-se, assim, a 
busca de algumas dessas escritoras portuguesas de literatura 
infantojuvenil pelo mercado consumidor brasileiro no final do 
XIX e início do XX e, em alguns casos, a importância do Brasil em 
suas obras.
Palavras-chave: Escritoras portuguesas. Feminismo. Relações 
luso-brasileiras.
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O MARAVILHOSO NA FORMAÇÃO DE
LEITORES: CAMINHOS POSSÍVEIS

Elen Pereira de Lima
Graduanda do curso de Letras, Português/Literaturas, pela UERJ, 

bolsista PIBIC-CNPq
elenp.lima@gmail.com

O ser humano narra. Inventar e contar histórias faz parte da 
vivência humana, histórias das quais os elementos maravilhosos 
frequentemente fazem parte. Em tais narrativas, eventos 
sobrenaturais, que desafiam a lógica, levam o leitor a questionar 
os limites de seu mundo conhecido, proporcionando um 
alargamento das fronteiras imaginativas. Tal processo pode 
contribuir em muito para um trabalho de letramento literário, 
que se pode definir como “o processo de apropriação da literatura 
enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO; COSSON, 
2009). Nesse viés, a presente pesquisa objetiva investigar de 
quais maneiras a narrativa maravilhosa se configura pertinente 
para um trabalho em sala de aula, visando à formação de leitores 
literários. A proposta apresentada parte de uma conceituação 
do maravilhoso e de sua origem, que se desdobrará na análise 
de determinados aspectos e personagens recorrentes nesse 
universo, construindo um arcabouço teórico acerca do gênero, a 
partir de pesquisadores como Tzvetan Todorov, Jacques Le Goff 
e Regina Michelli. O trabalho abordará também estudos sobre a 
leitura literária, analisando metodologias possíveis para o ensino 
do texto maravilhoso, com base em autores como Rildo Cosson, 
Renata Junqueira, Magda Soares e Vera de Aguiar Teixeira. 
O corpus da pesquisa compõe-se de contos maravilhosos, 
como os do autor francês Charles Perrault, e de narrativas 
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contemporâneas potencialmente destinadas a crianças e jovens, 
com recorte a ser realizado.
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Maravilhoso. Leitura.
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LITERATURAS, ARTES VISUAIS E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Eloisa Porto Correa Allevato Braem
Escritora, professora adjunta DEL/FFP-UERJ e líder do GP UERJ/CNPq

eloisaporto@gmail.com

Eloisa Porto Correa Allevato Braem coordena o grupo de pesquisa 
LITERATURAS, ARTES VISUAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 
que tem o objetivo de estudar e produzir literatura, ilustração e 
encenação para crianças, jovens e adultos. Com esse propósito, 
reúne-se periodicamente desde 2014 na UERJ-FFP e em outros 
espaços, promovendo cursos de extensão em Teatro e Educação 
na FFP e no Memorial Roberto Silveira, ligados ao projeto de 
extensão Cia de Teatro e Cinema UERJ-FFP em Cena, ao LABAC-
UFF, ao Instituto Grão e ao NELIJ-UERJ. Organizamos publicações 
na área das pesquisas, como o dossiê “Cenas Finisseculares”, 
publicado na Revista Soletras, em 2015; o dossiê “O livro 
ilustrado para crianças e jovens” na Pensares em Revista em 
2017; o livro “Cultura e Práticas Literárias”, pela Lumen Juris, 
com apoio do LABAC-UFF, em 2017; o dossiê “Representações 
da violência na literatura” pela Revista PragMatizes UFF, em 
2020; “A Revolta dos Fantoches” pela Caleidoscópio UFF-
LABAC e livros infantojuvenis ilustrados pela Amazon em 2020. 
Membros do GP foram contemplados com bolsas da FAPERJ e 
da UERJ; monografias, artigos, capítulos, livros e palestras foram 
produzidos pelos membros do grupo e divulgados em eventos 
nacionais e internacionais. Assim, buscamos contribuir para a 
pesquisa científica, a formação de professores-pesquisadores, a 
produção artística e a divulgação do conhecimento.
Palavras-chave: Livro ilustrado. Narrativa infantojuvenil 
ilustrada. Literatura infantojuvenil encenada.
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A VIAGEM ENTRE DOIS MUNDOS:
O TEMA DO RETORNO DO HERÓI

EM URASHIMA TARÔ E EM CONTOS
CELTAS

Fábio Pratts Santos de Alvarenga
Mestrando em Teoria da Literatura e Literatura 

Comparada pela UERJ
fabio.pratts@gmail.com

A literatura tem o poder de conectar os seres humanos pela 
palavra através do tempo. Os mitos, as lendas, os contos 
folclóricos e os contos de fadas são formas de contar histórias 
que, embora possuam estruturas diferentes, resguardam 
um modelo de pensamento em que os símbolos e as funções 
psíquicas do humano se fazem presentes independentemente 
da cultura em que se inserem. Tal fato permite a aproximação 
de histórias produzidas em diferentes contextos culturais. Nesse 
sentido, a pesquisa intitulada A viagem entre dois mundos: o 
tema do retorno do herói em Urashima Tarô e em contos celtas 
pretende traçar paralelos temáticos e estruturais entre o conto 
tradicional japonês(mukashi banashi) Urashima Tarô e contos 
celtas, sobretudo, mas não exclusivamente, com a narrativa “A 
ilha das mulheres”. O ponto de contato entre essas narrativas 
é a viagem do herói a outro mundo e as consequências dessa 
travessia. A presente pesquisa tem caráter comparatista e a 
fundamentação teórica é multidisciplinar, sendo composta por 
estudiosos de renome tanto orientais e quanto ocidentais, como 
Kunio Yanagita, Hayao Kawai, Shuichi Kato, Joseph Campbell, 
Jack Zipes, Nelly Novaes Coelho, entre outros pesquisadores 
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das áreas da psicologia, da mitologia e da teoria literária. Tendo 
como objetivo o mapeamento da configuração do herói em 
diferentes narrativas, a pesquisa abordará a questão de gênero 
literário, a presença do maravilhoso e se estenderá à análise 
dos símbolos presentes no corpus literário definido, associando 
seus significados universais aos elementos particulares de cada 
cultura.
Palavras-chave: Mukashi banhas. Contos celtas. Lendas. Herói.



37
Ca

tá
log

o 
de

 p
es
qu

isa
do

re
s 
e 

pe
sq

uis
as

 d
o 

NE
LIJ

-U
ER

J

LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS:
METALINGUAGEM, INTERGENERICIDADE E

FORMAÇÃO LEITORA
Felipe Lacerda de Melo Cruz

Doutor em Letras, Estudos de Língua, pela UERJ
felipelacerdaprofessor@gmail.com

O presente estudo pretende investigar o potencial formativo da 
literatura infantojuvenil no que concerne ao desenvolvimento das 
competências leitora e linguística de crianças e jovens. Buscar-
se-á, num primeiro momento, perscrutar a relação entre língua 
e literatura, na gramática, em documentos curriculares oficiais e 
também como ela se apresenta em sala de aula. Num segundo 
momento, os pressupostos e as práticas do chamado letramento 
literário também serão examinados. Em seguida, tomando 
como corpus obras publicadas no Brasil em Língua Portuguesa, 
analisar-se-ão, basicamente, dois tipos de obras literárias 
infantojuvenis, reunidas por guardarem entre si similaridades 
formais, temáticas ou composicionais: os livros metalinguísticos 
– em verso ou prosa, com destaque para os alfabetários; e os 
livros intergenéricos. Um terceiro tipo, que congrega as duas 
características também será analisado, evidenciando-se entre 
eles os dicionários lúdicos. Entendendo-se a metalinguagem e 
a intergenericidade como duas das marcas da produção literária 
contemporânea destinada à infância e à juventude, parte-se do 
pressuposto, a ser comprovado, de que o(s) conjunto(s) de obras 
examinado(s) pode(m) contribuir de maneira indelével para a 
formação de leitores proficientes.
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa. Literatura 
infantojuvenil. Metalinguagem. Intergenericidade. Formação de 
leitores. Proficiência leitora.
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MEDO EM TODA A PARTE: ESPAÇOS
ASSUSTADORES EM LIJ

Felipe Ribeiro Campos
Ilustrador, escritor, mestre em Teoria da Literatura e 

Literatura Comparada pela UERJ
felipe.frcampos@gmail.com

A pesquisa observa elementos que tornam possível a análise de 
uma cenografia de medo para crianças e jovens, pautada em três 
pilares: o medo, o conceito de espaço e ilustração. Por meio da 
união entre descrição efetiva e transposição do texto verbal para 
o não-verbal, todo um universo está pronto para receber o leitor 
e, conforme o desenrolar da história, esse espaço pode mudar. 
A jornada começa nas florestas dos contos de tradição, lugar 
misterioso e habitat de diversas criaturas temidas; visita castelos 
e lugares que não devem ser descobertos; faz uma viagem pelas 
matas e fazendas brasileiras, ondem moram mitos e lendas 
igualmente assustadores; chega até a cidade com seus perigos 
característicos e falsa sensação de segurança atrás dos muros, 
dando especial atenção aos cemitérios, cidadela dentro do 
espaço urbano que abriga inúmeras casas eternas. Por meio da 
pesquisa bibliográfica e da análise comparativa, a apresentação 
se debruça sobre textos ficcionais contemporâneos de diversos 
autores como Anabella López, Roger Mello, Alexandre de Castro 
do Gomes e Simon Prescott, tendo por fundamentação teórica 
as obras de Nelly Novaes Coelho, Maria Nikolajeva e Carole 
Scott, Rui de Oliveira, Noël Carroll, David Roas, Carlos Reis e Fred 
Botting. Espera-se, com este trabalho, contribuir para os estudos 
de literatura, aproximando as pesquisas sobre gótico e medo, 
em geral, das literaturas infantil e juvenil e suas representações 
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de monstros e lugares assustadores, com o objetivo de mostrar 
que também se faz necessária a abordagem de temas delicados, 
de forma lúdica, por meio do terror/horror.
Palavras-chave: Medo. Gótico. Ilustração. Cenário. Cenografia. 
Literatura Infantil/Juvenil.
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ERA UMA VEZ UMA NOVA HISTÓRIA:
A REPRESENTAÇÃO DO MARAVILHOSO
NA LITERATURA INFANTOJUVENIL
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Flávia Côrtes de Alencar
Escritora, doutoranda em Teoria da Literatura e 

Literatura Comparada pela UERJ
cortesflavia@yahoo.com.br

Esta pesquisa tem como proposta analisar a representação 
do maravilhoso na literatura infantojuvenil brasileira 
contemporânea, no período que abrange os anos de 2010 a 2020, 
traçando um contraponto com os contos da tradição ao analisar 
o quanto as narrativas do passado influenciam os escritores da 
atualidade e o quanto a narrativa da tradição é descontruída 
ou recriada. Serão analisadas as principais diferenças entre 
as narrativas maravilhosas de ontem e de hoje, o que 
especificamente caracteriza o maravilhoso moderno, o que há 
de novo, quais os estilos e estratégias de cada autor selecionado 
da referida década e até que ponto a escrita moderna resgata ou 
reconstrói a tradição. O percurso a ser realizado pela pesquisa 
pressupõe o estudo das características que definem os contos de 
fadas da tradição, nos quais avulta a presença do maravilhoso, 
a fim de se fazer um cotejamento com as produções brasileiras 
contemporâneas. Intenta-se verificar em que medida pode se 
defender um novo maravilhoso ou a sua manutenção em histórias 
que atualizam o gênero sob novas perspectivas na construção 
textual. Tomando de empréstimo o conceito de revisionismo 
de Adrienne Rich, observa-se que há alguns caminhos literários 
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que buscam olhar para trás, imergindo em textos antigos, para 
produzir novos textos, por vezes conduzidos por uma perspectiva 
crítica. Com base no exposto, a pesquisa seguirá a orientação 
teórico-metodológica de pesquisadores como Jacques Le Goff, 
Tzvetan Todorov, David Roas, Carlos Reis, Karin Volobuef, Regina 
Michelli, Nelly Novaes Coelho, Marisa Lajolo, Regina Zilberman, 
Adrienne Rich, Maria Cristina Martins, Robert Darnton, Bruno 
Bettelheim, dentre outros.
Palavras-chave: Maravilhoso. Revisionismo. Literatura 
infantojuvenil.
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FIGURAÇÃO INSÓLITA DE
PERSONAGENS-TÍTULO EM NARRATIVAS
DE MIA COUTO ADMISSÍVEIS COMO

LITERATURA INFANTIL E/OU JUVENIL
Flavio García

Professor titular LIPO/ ILE-UERJ
flavgarc@gmail.com

A pesquisa se centra nos estudos narrativos, observando, em 
obras do escritor moçambicano Mia Couto que se possam 
admitir como sendo literatura infantil e/ou juvenil, a figuração 
insólita de suas personagens-título. A figuração de personagens 
envolve diferentes processos de composição, como o emprego 
do nome próprio, do sobrenome, de apelido, de algum atributo 
adjetival, da referência a ação exercida ou sofrida etc., podendo 
surgir isolada ou conjuntamente. A personagem-título é aquela 
cujo algum processo de sua figuração aparece no título do 
texto. A admissibilidade da narrativa como literatura infantil e/
ou juvenil está privilegiando a figura do herói, ou seja, de sua 
personagem-protagonista ser composta como criança ou jovem, 
com traços positivos sob diferentes aspectos, desempenhando 
ações excepcionais, que levem ao triunfo sobre o percurso 
acidentado da trama. A figuração insólita é determinada por 
marcas compositivas que resultem ou que sejam resultado do 
incomum, do inusual, do estranho, do fabuloso, do inexplicável, 
do extraordinário, do sobrenatural, do inesperado, do 
surpreendente, tendo-se em vista as relações entre as imagens 
construídas no mundo ficcional e seus referentes no mundo 
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objetivo. Essas perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais 
necessitam de ser contextualizadas cronotopicamente no 
universo em que e para o qual Mia Couto produz, nutrindo-se de 
um mundo objetivo telúrico.
Palavras-chave: Figuração. Personagem-título. Insólito. 
Literatura infantil/juvenil. Mia Couto.
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TRAMAS DO FEMININO EM
CHAPEUZINHO VERMELHO

Glauce Viviane Ferreira da Rocha
Mestra pela UERJ, professora de Língua Estrangeira da 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC)
vivianerocha011@gmail.com

A dissertação, intitulada “A literatura infantojuvenil nas tramas 
do feminino: Chapeuzinho Vermelho, histórias de ontem e hoje” 
tem como arco a visibilidade feminina nos contos infantojuvenis, 
traçando paralelos entre as narrativas da antiguidade e as 
releituras atuais, revisionistas e de expressões feministas. 
Utilizando-se de obras que evidenciam perfis femininos por meio 
da figura da personagem Chapeuzinho Vermelho, encontradas 
nos textos do autor francês Charles Perrault, dos alemães 
irmãos Grimm, dos brasileiros José Roberto Torero e Marcus 
Aurelius Pimenta e da escritora inglesa Angela Carter, a pesquisa 
abordou desde as perseguições que subjugaram sobretudo as 
mulheres, lançando-as à fogueira, a luta pela emancipação nas 
artes literárias, política e sociedade até a contemporaneidade, 
na qual a busca pela equidade ainda se faz preciso. Desta forma, 
objetivou-se a observação das estruturas sociais ao longo dos 
tempos, assim como os discursos patriarcais na sociedade 
ocidental, pelo viés intertextual. As fontes de pesquisa contam 
com os trabalhos e postulados de mulheres visionárias, tais como 
a francesa Simone de Beauvoir, a professora Glória Pondé, a filósofa 
Djamila Ribeiro, a historiadora Maria Tatar, a professora Regina 
Michellli, as escritoras Nelly Novaes Coelho e Marina Werner, além 
dos escritos sempre pontuais de Antonio Candido e Carlos Reis.
Palavras-chave: Feminino. Infantojuvenil. Intertextualidade.
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SAMBO E SEUS SÍMILES: MATRIZES
DE REPRESENTAÇÃO RACIALIZADA NA

LITERATURA INFANTOJUVENIL
Henrique Marques Samyn

Professor associado LIPO/ILE-UERJ
marquessamyn@gmail.com

Trata-se de investigar como a publicação de The Story of Little Black 
Sambo (1899), obra assinada pela escocesa Helen Bannerman, 
recorreu a um esvaziamento ontológico para produzir uma matriz 
de representação que possibilitou a emergência de figurações 
estereotípicas de sujeitos racializados, desde então empregados 
em um amplo conjunto de produções literárias destinadas ao 
público infantojuvenil. Ao criar Sambo como uma criança negra 
em um território indiano, Bannerman operou um deslocamento 
que viabilizou a constituição do corpo não-branco como um 
corpo fungível – que, portanto, pode ser submetido a uma 
substituição arbitrária, sem que disso decorra qualquer prejuízo 
(à maneira do que ocorre na lógica do blackface). Por outro lado, 
conquanto Sambo seja uma criação do mundo anglófono, ele está 
nitidamente associado à imagem do “pickaninny” – na cultura 
estadunidense, versão infantil do “coon” (figuração da criança 
escravizada que remete à marginalização e à insubordinação) 
–, que ressoa nas personagens criadas por Luis Sá (Azeitona) e 
J. Carlos (Lamparina). Trata-se, portanto, de recuperar os laços 
que unem Sambo, Azeitona e Lamparina como matrizes de 
representação racializada, assim como articulações possíveis 
com figurações produzidas em épocas posteriores. Para tanto, 
serão imprescindíveis as considerações teóricas de Franz Fanon, 
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bell hooks, Patricia Hill Collins e Achile Mbembe, entre outras 
pensadoras e pensadores negros.
Palavras-chave: Raça. Representação. Imagens de Controle.
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A NARRATIVA FICCIONAL PARA
CRIANÇAS E JOVENS NA OBRA DE

LUCIANA SANDRONI
Jenny Iglesias Polydoro Fernandez

Doutoranda em Letras pela UERJ, mestre em Letras pela UFF, 
professora da SME-RJ

jpolyf@gmail.com

Refletir sobre a importância da literatura como meio de inclusão 
social e de emancipação de grupos e de indivíduos, a partir de 
práticas de leituras realizadas na escola, é a questão central 
deste projeto de tese. Muitos pensadores e especialistas em 
Literatura Infantil/Juvenil (LIJ) têm apontado para a necessidade 
de consolidação dos espaços de leitura nas unidades escolares, 
com o intuito de democratizar o acesso ao livro e formar 
leitores proficientes, oriundos, principalmente, das classes 
menos favorecidas. Partindo da premissa acima, este estudo 
pretende examinar a presença do maravilhoso na obra da 
escritora e roteirista carioca Luciana Sandroni, tendo em vista 
como ele apoia o ficcional e dialoga com as narrativas históricas, 
propostas pela autora. Além de uma investigação bibliográfica, 
este trabalho é baseado em pesquisa de campo, e objetiva-
se, também, analisar a recepção das obras da escritora entre 
alunos de escolas públicas da Rede Municipal do Rio de Janeiro, 
utilizando como aporte teórico os estudos de Hans Robert 
Jauss sobre a Estética da Recepção. Inicialmente, a orientação 
teórico-metodológica que balizará este projeto de tese abordará 
as vertentes do maravilhoso e suas origens europeias à luz de 
Tzvetan Todorov, Jacques Le Goff e Jacqueline Held. Neste 
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sentido, será importante focalizar o percurso histórico da LIJ, 
na Europa, a partir dos estudos de Bruno Bettelheim e Robert 
Darnton, e, aqui no Brasil, sob a perspectiva teórica de Leonardo 
Arroyo, Nelly Novaes Coelho, Marisa Lajolo, e Regina Zilberman. 
O recorte bibliográfico deste trabalho aponta para o estudo de 
quatro obras de Luciana Sandroni, ancorado na teoria de Michael 
Bakhtin, no que se refere à concepção dialógica da linguagem, 
procurando compreender as posições dos sujeitos sociais em 
seus discursos em relação às estratégias de leitura de narrativas 
ficcionais, no ambiente escolar. Para pensar como os textos de 
Sandroni dialogam com as diversas áreas do conhecimento e 
podem promover sentidos no ato de ler, este projeto apoia-se 
no conceito de interação verbal e de intertextualidade propostos 
por Bakhtin. Sobre a formação do leitor e mediação de leitura, 
esta pesquisa se volta para os textos teóricos de Rildo Cosson, 
Graça Paulino, Michèle Petit e Teresa Colomer. Também são 
consideradas, como fontes para este trabalho, as publicações 
sobre a atuação das políticas públicas de aquisições de livros de 
literatura para as escolas brasileiras, nas três últimas décadas.
Palavras-chave: Maravilhoso. Formação de Leitores. Luciana 
Sandroni.



49
Ca

tá
log

o 
de

 p
es
qu

isa
do

re
s 
e 

pe
sq

uis
as

 d
o 

NE
LIJ

-U
ER

J

METAMORFOSE EM CONTOS DA
TRADIÇÃO: DIÁLOGOS COM A

CONTEMPORANEIDADE
Karen Schuler

Mestranda em Teoria da Literatura e Literatura 
Comparada pela UERJ

karenschuler2005@gmail.com

A dissertação, ainda em desenvolvimento, terá como foco a 
abordagem da literatura no âmbito dos contos da tradição, 
perspectivando a análise sob o prisma da metamorfose. Mais 
especificamente, o enfoque estará em narrativas nas quais 
um dos componentes do par amoroso é apresentado com 
aspecto animalesco, repulsivo, monstruoso. Teóricos costumam 
enquadrar esse grupo de contos como pertencentes ao Ciclo 
Noivo Animal cuja narrativa matriz seria o mito de Eros e Psique 
conforme narrado por Apuleio (2009), um latino, no século II d.C. 
A principal proposta da dissertação será relativizar a suposta 
passividade normalmente atribuída às mulheres em contos de 
fadas. Em “A Bela e A Fera”, na versão mais antiga a que se tem 
acesso, de Madame de Villeneuve (1740), por exemplo, a redenção 
masculina só é possível por meio da ação da figura feminina. 
Logo, é possível observar um protagonismo de mulheres, não 
só na narrativa como na autoria de contos da tradição. Além 
da forma como acontece o desenvolvimento feminino. Tendo 
em vista que tais histórias ainda fascinam jovens e adultos na 
atualidade, mesmo depois de muitos anos desde seu surgimento, 
procurar-se-á analisar versões contemporâneas de narrativas 
do Ciclo Noivo Animal. Vale destacar que, em sua gênese, tais 
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contos não foram escritos para crianças, mas se mantiveram 
presente no universo delas. Assim, sob a fundamentação teórica 
de Bettelheim (2007), Mario e Diana Corso (2009), Marina 
Warner (2000), Marie-Louise von Franz (2001), Nelly Novaes 
Coelho (2000), Jacques Le Goff (2014), Erich Neumann (2017), 
Gustavo Bernardo (2018), dentre outros, a pesquisa se mantém 
em andamento.
Palavras-chave: Metamorfose. Contos da tradição. Protagonismo 
feminino.
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A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA
EM OBRAS DE LITERATURA

INFANTOJUVENIL
Karina de Souza Rodrigues

Professora contratada, DEF, CAp-UERJ
karinarodrigues2005@yahoo.com.br

A proposta do projeto é desenvolver um estudo voltado a 
obras de escritores brasileiros cujos livros abordem tema sobre 
violência. O objetivo é fazer uma análise de obras de escritores 
brasileiros como Ana Maria Machado, Ruth Rocha entre outros 
escritores contemporâneos, e como eles abordam o tema em 
suas obras, sendo esse um assunto polêmico e muito discutido 
nos dias atuais, que é a violência. Pretende-se fazer talvez 
uma relação com a psicologia e apresentar um breve histórico 
sobre a Literatura Infantojuvenil, que tem como marco o 
século XVII. Nesse momento histórico, a Literatura Infantil era 
privilégio de poucas crianças, exercendo, unicamente, um papel 
pedagógico, ou, pode-se dizer, moral. Em outras palavras, a 
literatura geralmente se prestava a condicionar a ação das 
crianças, dizer como deveria agir em dada situação, sem deixar 
que elas utilizassem a imaginação diante da história contada. 
Não havia um respeito à opinião da criança, desvalorizando-
se sua individualidade e expressão, carecendo a literatura, em 
virtude disso, de seu real propósito, a arte literária. Enfim, a 
pesquisa objetiva analisar como o tema violência é descrito e 
apresentando nas obras de literatura infantojuvenil.
Palavras-chave: Violência. Literatura Infantil. Tradição. 
Contemporaneidade.
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A TRAJETÓRIA DO HERÓI, PINÓQUIO
E SUAS RELEITURAS VERBO-VISUAIS

Maddalena Chianello
Graduada em Pedagogia pela UERJ

lchianello@gmail.com

O presente projeto de pesquisa visa a investigar a composição 
narrativa do conto infantil da tradição Le aventure di Pinocchio, 
de Carlo Collodi, e duas releituras, uma brasileira, Pinóquio 
às avessas: uma estória sobre crianças e escolas para pais e 
professores, de Rubem Alves, e outra italiana, Pinocchio oggi, 
de Rosalba Giliberti, com ênfase em proposições referentes 
à construção da personagem principal Pinóquio. A pesquisa 
será estruturada em três eixos de análise: a intertextualidade, 
existente entre a obra matriz e suas releituras; o diálogo entre a 
narrativa verbal e a ilustração; a caracterização do personagem 
com base na categoria do herói e sua trajetória. A metodologia 
terá por base a pesquisa bibliográfica e a análise qualitativa. 
Para a intertextualidade, tomarei como embasamento teórico as 
considerações de Tiphaine Samoyault (2008) acerca do diálogo 
e relação entre textos, onde um texto escrito precedentemente 
exerce influência na criação de outro. Em Affonso Romano de 
Sant’Anna (2003), encontro subsídios para diferentes processos 
intertextuais, como a paráfrase, o pastiche, a paródia. A 
pesquisadora Linda Hutcheon (1991) também focaliza a paródia, 
referindo-se ao duelo entre a corrente modernista (formal, 
fechada) e a ficção pós-moderna, acerca do difícil diálogo entre 
o passado e a contemporaneidade. A análise das relações verbo-
visuais, tecidas entre palavra e ilustração, terá como aporte 

mailto:lchianello@gmail.com
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teórico as funções da ilustração em Nelly Novaes Coelho (2000), 
no capítulo sobre ilustração da obra Literatura Infantil: teoria, 
análise, didática, onde a autora discorre acerca de livros com 
imagens. Nas preposições das pesquisadoras Maria Nikolaveja 
e Carole Scott (2011), encontro suporte teórico para analisar a 
relação entre palavras e imagens. A composição da personagem 
protagonista será tratada pelos estudos de Joseph Campbell 
(1997), que elenca uma série de elementos que constituem a 
figura heroica na narrativa e suas implicações no decorrer da 
ação. Em Marie-Louise von Franz (1992), observam-se a luta 
do adulto contra o paraíso da infância e uma série de funções 
decorrentes desse conflito.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Pinóquio. Collodi.
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LITERATURA, IMAGINAÇÃO E NATUREZA.
ESTUDO SOBRE DIALÉTICAS

DACRIAÇÃO POÉTICA
Magali dos Santos Moura

Professora associada de Literatura alemã LAG/ILE-UERJ
magali.moura@uol.com.br

O projeto de pesquisa “Literatura, imaginação e natureza. 
Estudo sobre dialéticas da criação poética”, a ser iniciado no 
ano de 2021, encontra-se em estreita vinculação com o projeto 
de extensão “Vice-versa – Relações interculturais na prática” 
no sentido de se pesquisar a tipologia de texto baseada na 
expressão do maravilhoso como formas de entendimento do 
mundo e, por conseguinte, mote para expressões literárias 
como contos maravilhosos (Märchen), lendas e contos artísticos 
(Kunstmärchen). No momento, detemo-nos na tradução e 
estudo dos textos coletados pelos Irmãos Grimm ainda em sua 
maioria inéditos em língua portuguesa, Lendas Alemãs (Deutsche 
Sagen). A coletânea elaborada pelos Irmãos Grimm no início do 
século 19, intitulada Contos maravilhosos para crianças e para 
o lar (1812), é amplamente conhecida e figura no imaginário de 
crianças e adultos mundo afora. Tal popularidade, porém, não se 
deu com outra coletânea também elaborada por eles e que se 
deteve na reunião de textos mais enxutos, mas também plenos 
de encantamento e fantasia. Essa recolha foi publicada nos anos 
de 1816 e 1818, formando o repertório das Lendas alemãs. O 
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projeto de extensão “Vice-versa – relações interculturais na 
prática” se dedica à tradução das lendas alemãs coligidas pelos 
Irmãos Grimm. A prática da tradução vem sendo desenvolvida 
no projeto sob a perspectiva de que o ato de traduzir e elaborar 
uma edição crítica pode ser considerado como uma recontagem 
de histórias, tendo em vista ser o destinatário de tal trabalho 
o público pertencente à comunidade de falantes de língua 
portuguesa, mais especificamente o brasileiro, o que propicia 
um diálogo entre as culturas alemã e brasileira e por extensão, 
com as culturas que jazem na base de nosso país. Elemento 
motivador para este trabalho é a atualidade da recepção de 
modo geral deste tipo de narrativa e, especificamente, seu 
impacto no público infantojuvenil, sob a perspectiva apresentada 
por estudiosos do tema que consideram esse tipo de texto como 
expressão de substratos profundos da psiquê humana. Além 
disso, tema merecedor de nossa atenção é o diálogo entre os 
dois tipos de coletâneas através de produções recentes para a 
TV e cinema destinadas sobretudo ao público infantil.
Palavras-chave: Imaginação. Contos maravilhosos. Lendas. 
Contos artificiais.
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A BIBLIOTECA ESCOLAR E A FORMAÇÃO
DO LEITOR INFANTIL: REFLEXÕES

Marcela Martins de Melo Fraguas
Doutora em Letras, Estudos de Língua, pela UERJ

marcelammelo@yahoo.com.br

A pesquisa em questão desenvolve-se no âmbito do grupo 
Cecília Meireles Educadora, da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com base nos 
escritos de Cecília Meireles acerca da formação do leitor infantil, 
as Crônicas de Educação (2017), publicadas no Diário de Notícias 
(de 1930 a 1933) e no jornal A manhã (de 1941 a 1943), e o livro 
Problemas da literatura infantil, publicado em 1951, bem como 
estudos acerca da fundação da Biblioteca do Pavilhão Mourisco 
em 1934, este estudo volta-se à formação de leitores infantis/
juvenis, sobretudo, dos anos finais do Ensino Fundamental, haja 
vista que, segundo análise da Base Nacional Comum Curricular 
(2017) da área de Língua Portuguesa, destinada a esta etapa de 
escolaridade, a leitura no espaço escolar parece estar muito mais 
relacionada ao ensino de gêneros do que à formação do leitor 
literário. Tal constatação é contrastante com a ideia de fruição, 
um dos objetivos da leitura na escola, conforme a própria Base 
Nacional. Pretende-se, assim, problematizar essas questões por 
meio do “resgate” das bibliotecas como espaços importantes à 
formação de leitores de literatura, visto que, não raro, quando 
não se encontram fechadas, destinam-se a outros fins, que não 
o do acesso ao livro por parte dos estudantes.
Palavras-chave: Cecília Meireles. Formação do leitor. Biblioteca.
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O LUGAR DA LITERATURA NAS
MEMÓRIAS ESCOLARES

Márcia Cristina Alves dos Santos
Professora Assistente, DEF/CAp-UERJ

marciacris.ead@gmail.com

Os projetos que envolvem a literatura no cotidiano escolar 
podem ser os primeiros contatos do leitor com as histórias. 
Tais projetos apresentam aos leitores e podem desenvolver 
o encontro com a arte das palavras (PARREIRAS, 2009). O 
professor, então, assume esse papel de mediador da leitura 
literária que pode acontecer por meio de rodas com as crianças 
em sala de aula, em salas ambiente, como salas de leitura e 
bibliotecas escolares. Esse encontro com as histórias permite 
experiências que podem ser inesquecíveis para as crianças e 
jovens. Entendemos a literatura como um processo em que as 
histórias ganham vida, encantam e ampliam o universo cultural 
e crítico do leitor. Por isso, torna-se fundamental a exploração 
de diferentes gêneros literários, diversidades de temas, leituras 
críticas, espaços de escuta e reflexão. Nesse sentido, conhecer 
e ampliar a diversidade literária torna-se importante, bem 
como, as diferentes experiências proporcionadas e vividas no 
cotidiano escolar, podem e devem ser compartilhadas. Entra 
em cena também, as diferentes experiências de ouvir e contar 
histórias: identificação do contador com a história escolhida, 
os sentimentos despertados pelas histórias e a relação de 
afeto entre o professor contador de histórias e seus estudantes 
ouvintes. Essa pesquisa visa promover reflexões sobre os 
processos da literatura nos ambientes escolares, identificando 
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as memórias geradas no encontro com o estudante/leitor. 
Interagir e promover reflexões nesse ponto das experiências e 
memórias geradas por meio desse campo de conhecimento e 
cultura escolar. Os caminhos metodológicos se darão por meio de 
estudos teóricos, encontros dialógicos e produções de narrativas 
dos professores participantes. O presente projeto promove 
a relação entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez que se 
propõe a refletir sobre práticas escolares no uso da literatura, 
impactos sociais dessas práticas e estudos que resultarão em 
identificação e ampliação de acervo literário. Alguns autores que 
fundamentarão esse trabalho: Regina Zilberman, Ninfa Parreiras, 
Jeanne Marie-Gagnebin, Jacques Le Goff, Walter Benjamin e 
Edgar Morin.
Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Leitura. Memória. 
Educação.
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LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO
PERMANENTE EM LETRAS:

AÇÕES COLETIVAS, DOCÊNCIA E
ENSINO: PRIMEIROS MOVIMENTOS 

FORMATIVOS
Marcos Luiz Wiedemer

Professor do Departamento de Letras, DEL/FFP-UERJ, Procientista
mlwiedemer@gmail.com

Paulo César de Oliveira
Professor do Departamento de Letras, DEL/FFP-UERJ, Procientista

paulo.centrorio@uol.com.br

Shirley Carreira
Eloísa Porto Correa Allevato Braem

Aprovado em 2020, o LABLETRAS – Laboratório de Formação 
Permanente em Letras: ações coletivas, docência e ensino – tem 
como objetivo integrar ensino, pesquisa e extensão, e trata-
se de um espaço dedicado ao desenvolvimento de ações de 
educação permanente com a finalidade de promover formação 
inicial e continuada de professores da área de Letras que atuam e 
atuarão na Educação Básica e na Educação Superior. As atividades 
desenvolvidas pelo LABLETRAS têm por finalidade: (i) a articulação 
do conhecimento científico (saber acadêmico) com as atividades 
de formação; (ii) apoio à pesquisa; (iii) desenvolvimento de novas 
tecnologias educacionais; e (iv) ações de educação permanente 
na área de Letras. Entre as ações desenvolvidas e já mapeadas 
para desenvolvimento estão: (a) formação continuada na área de 
Letras; (b) encontro com escritores; (c) produção de tecnologias/

mailto:mlwiedemer@gmail.com
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materiais didáticos; (d) formação em educação inclusiva; e (e) 
literatura para comunidade. Boa parte dos integrantes do 
laboratório tem em suas práticas acadêmicas ações na área de 
literatura. Dessa forma, nesta exposição, temos como objetivo 
dar visibilidade às ações e ao planejamento para 2021, bem 
como buscar parcerias formativas em outras áreas, em especial, 
Literatura Infantojuvenil. Site: https://labletrasuerj.wixsite.com/
labletras.
Palavras-chave: Letras. Formação Permanente. Docência. 
Literatura Infantojuvenil.
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QUESTÕES DE LINGUAGEM DA
LITERATURA INFANTOJUVENIL

Maria Teresa Gonçalves Pereira
Professora titular LIPO/ILE-UERJ

mtgpereira@yahoo.com.br

A linguagem das obras de literatura infantojuvenil deve refletir 
a vivência dos leitores, mas também preocupar-se com a 
adequação linguística. São características relevantes: ser 
inovadora, instigante e envolvente. O potencial dos recursos 
expressivos fônicos, morfossintáticos e léxico-semânticos serve 
a essa finalidade. Conteúdo e forma se articulam para que o jogo 
verbal se instale e haja interação entre texto e leitor. Tal literatura 
pretende alcançar qualquer tipo de público, só importando a sua 
qualidade. A linguagem de se escrever para crianças e jovens é, 
na verdade, a chave que definitivamente lhes abrirá as portas 
de um mundo novo, desconhecido, mas pleno de perspectivas 
fantásticas. Caso tal código não seja adequadamente selecionado, 
as intenções se perderão pelos caminhos. Por meio da linguagem, 
a literatura se concretiza. A palavra transmite o pensamento e, 
por isso, manipulá-la criativamente, mas com clareza e eficiência 
é o desafio proposto. A língua somente cumpre sua função se 
atinge um grande número de indivíduos que apreendem sem 
ambiguidades as mensagens por ela concatenadas, revelando-
se perfeito instrumento de comunicação. Além de funcional 
também poderá tornar-se expressiva, estética, proporcionando 
as mais agradáveis e genuínas sensações aos que a escutam, 
a escrevem ou a leem. Em questões de linguagem, se inclui 
a diversidade de gêneros: prosa, poesia, quadrinhos etc. A 
fundamentação teórica dependerá de cada estudo.
Palavras-chave: Linguagem. Literatura Infantojuvenil. Conteúdo. 
Forma. Gêneros diversos.
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A IMAGEM E O AFETO: O PAPEL DA
ILUSTRAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE

UMA MEMÓRIA LEITORA
Mariana da Costa Valim

Professora adjunta CAp-UERJ
marianavalim@yahoo.com.br

É amplamente difundida a relação entre a formação do leitor 
literário e seu contato precoce com o texto, seja na forma de 
manuseio do próprio livro, seja na forma de ouvinte de histórias 
lidas (e apresentadas) por seus cuidadores. Mas se o papel desse 
momento “fundador” parece ponto pacífico na formação de um 
hábito leitor, qual vem a ser, por sua vez, o papel da ilustração 
na elaboração da própria memória leitora? Nossa hipótese é a 
de que a imagem, no livro infantil, tem papel tão crucial quanto 
a história narrada na elaboração de uma memória que, no limite, 
afeta a própria constituição do leitor. São objetivos da pesquisa 
contribuir com o conjunto de conhecimentos acerca da formação 
do jovem leitor e colaborar com práticas de fomento à leitura, 
partindo da investigação de uma das manifestações da leitura 
como afeto: a narração de experiências pessoais constitutivas da 
subjetividade leitora. Os conceitos de imaginação e de imagem 
poética desenvolvidos nas poéticas de Bachelard, bem como 
os trabalhos crítico-teóricos de Maria Nikolajeva e Carole Scott 
(Livro Ilustrado: Palavras e Imagens) e Sophie Van der Linden 
(Para ler o livro ilustrado) constituem a bibliografia inicial de 
nossa pesquisa.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Memória. Ilustração. Afeto.
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CONTAR HISTÓRIAS COMO
ELEMENTO ESTRUTURADOR EM

O ORFANATO DA SRTA. PEREGRINE
PARA CRIANÇAS PECULIARES

Mayara Porcina de Oliveira
Bolsista de EIC, ILE-UERJ

mayaraporcina13@gmail.com

O presente trabalho, que se encontra em fase inicial, propõe 
analisar a importância da oralidade no livro O orfanato da Srta. 
Peregrine para crianças peculiares, de Ranson Riggs. Essa obra 
gira em torno do protagonista Jacob, um adolescente que cresceu 
ouvindo as histórias fantásticas de seu avô, Abe Portman, sobre 
um orfanato único em que ele foi criado durante a Segunda 
Guerra Mundial. Nesse lugar, existiam crianças com habilidades 
especiais que viviam sob a proteção da senhorita Peregrine. Com 
o passar dos anos, as histórias vão perdendo força, pois Jacob 
cresce e desconfia cada vez mais da veracidade delas. Apesar 
disso, o avô é a figura que narra histórias que foram capazes 
de ultrapassar o tempo e espaço, pois, após a morte dele, o 
protagonista resgata essas narrativas, buscando investigar se 
representam uma fantasia ou a realidade vivida pelo avô, ainda 
que pareçam absurdas, e elas o acompanham durante todo o 
livro. A importância do avô na obra remete também à noção de 
ancestralidade. Para realizar essa análise, o trabalho terá como 
base teórica as obras de Walter Benjamin, Madalena Dine, José 
Carlos Leal e Nelly Novaes Coelho.
Palavras-chave: Oralidade. Histórias. Ancestralidade.
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RITA LEE E A LITERATURA
INFANTOJUVENIL EM DEFESA DA
NATUREZA E DA CAUSA ANIMAL

Norma Sueli Rosa Lima
Professora adjunta DEL/FFP-UERJ

normalim@gmail.com

Rita Lee, famosa por sua trajetória musical de sucesso que inclui 
hits entre baladas românticas, rocks, boleros e outros gêneros, 
publica há quase quatro décadas livros para o público infanto-
juvenil voltados para a defesa da natureza e dos animais. Já 
participou de projetos de contações de estória em álbuns 
próprios – Pedro e o Lobo (1989) –, ou convidada como em Tutu, 
o menino índio, de Toni Brandão (1996). A pesquisa aborda as 
quatro primeiras edições da série Dr Alex (1980-1990), de autoria 
de Rita e as suas reedições recentes (2019-2020), que atualizam 
as discussões sobre a preservação da Amazônia, entre outras 
questões. Também examina de que forma o seu livro Amiga ursa 
(2018) tematiza o que, já na década de 90 estudiosos como Glória 
Pondé observavam sobre a consciência do homem moderno 
acerca da devastação natural, consequência da exploração 
econômica depredadora empreendida no Brasil e no mundo.
Interessante notar que Rita aborda temas delicados sem 
esquecer do humor, elemento percebido por estudiosas como 
Fanny Abramovich, Nelly Novaes Coelho e Teresa Colomer, 
enquanto aliado à ironia e à esperteza das personagens com a 
finalidade de burlar o poder. As estratégias narrativas e gráficas 
dos livros supracitados são fundamentais, pois a autora se torna 
uma das personagens – Vó Ritinha – e, ao igualmente transformar 
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em personagens seus filhos e netos, incentiva o contato dos 
seus pequenos e jovens leitores com graves problemas sociais, 
a partir da adesão deles à verossimilhança e à apreensão da 
narratividade conjugada com a visualização de caprichadas 
ilustrações, como observou Lígia Cademartori.
Palavras-chave: Rita Lee. Literatura Infantojuvenil. Meio-
ambiente. Direito animal.
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A METAMORFOSE NA LITERATURA
INFANTOJUVENIL

Regina Michelli
Professora adjunta LIPO/ILE-UERJ

r.michelli@gmail.com

A metamorfose é elemento distintivo nos contos de fadas 
da tradição, integrando o cenário do maravilhoso. Processos 
envolvendo especificamente a metamorfose como mudança na 
forma fazem parte, pode-se dizer, da história da humanidade, 
presentes nas mitologias de diversas culturas. Por metamorfose 
compreende-se, em sentido restrito, a mudança da forma 
exterior, o que implica, na maioria das vezes, a transformação 
de um ser de uma espécie em outra. Nos contos da tradição, é 
um processo bastante frequente, especialmente nas narrativas 
do ciclo noivo-noiva animal, de que exemplos bem conhecidos 
são “O Príncipe Sapo”, dos irmãos Grimm, e “A Bela e a Fera”, de 
Jeanne Marie Le Prince de Beaumont. O objetivo da pesquisa, 
contudo, amplia-se à investigação da permanência do processo 
metamórfico em narrativas contemporâneas brasileiras 
potencialmente destinadas a crianças e jovens, observando-se 
tanto a metamorfose em sentido restrito, como alargando-se o 
olhar a transformações de outras estirpes, por vezes envolvendo 
o imaginário, por vezes assinalando mudanças que não implicam 
passagem de uma espécie a outra ou mesmo apontando 
metamorfoses na narrativa. Por corpus ficcional ligado à tradição, 
narrativas dos escritores Giambattista Basile, Charles Perrault, 
Jacob e Wilhelm Grimm, além de recolhas portuguesas e 
brasileiras. Na contemporaneidade, há as narrativas de escritoras 

mailto:r.michelli@gmail.com


67
Ca

tá
log

o 
de

 p
es
qu

isa
do

re
s 
e 

pe
sq

uis
as

 d
o 

NE
LIJ

-U
ER

J

que já integram o cânone literário, como Marina Colasanti, Lygia 
Bojunga, Sylvia Orthof, bem como outros mais recentes, que 
ensejam reflexões sobre metamorfoses contemporâneas, como 
André Neves, Alexandre de Castro Gomes, Alexandre Rampazo, 
Flávia Côrtes, Pablo Lugones, Rosa Amanda Strauss, Tino Freitas, 
dentre outros escritores, cujas obras pude conhecer por meio dos 
Encontros com o Autor, projeto nossos, na UERJ. O referencial 
teórico apoia-se em Marina Warner (1999), Jack Zipes (2000, 
2006, 2019), Nelly Novaes Coelho (2000), Gustavo Bernardo 
(2018), Ignácio Assis Silva (1995), Vera Maria Tietzmann Silva 
(2001), Maria Cristina Martins (2015). Este trabalho relaciona-
se ao projeto de pesquisa em estágio pós-doutoral intitulado 
“Mat(r)izes da metamorfose na literatura infantojuvenil”, sob 
orientação da Prof.ª Dr.ª Marisa Martins Gama-Khalil (UFU).
Palavras-chave: Maravilhoso. Metamorfose. Literatura 
infantojuvenil.
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PELOS CAMINHOS DA MEMÓRIA NA
OBRA VERMELHO AMARGO

Renata Corrêa Anná
Mestranda em Letras pela UERJ e servidora do CAp-UERJ

renatacanna81@gmail.com
Minha pesquisa de dissertação de mestrado, em andamento, na 
área de Estudos da Literatura (Teoria da Literatura e Literatura 
Comparada) sob a orientação da Professora Regina Michelli, 
está centrada na obra literária memorialística Vermelho amargo 
(2011), do escritor Bartolomeu Campos de Queirós. Pretendo 
discorrer, ao longo dos estudos, sobre o papel e/ou função da 
memória que ultrapassa as modalizações de espaço-tempo, e 
discutir acerca das fronteiras entre os aspectos autobiográficos (o 
vivido) e a ficção (o sonhado). Ao recorrer à infância a fim de narrar 
e reinventar suas lembranças, Bartolomeu transita entre a dor e 
o amor. Na referida obra nos deparamos com uma prosa poética 
que nos faz mudar de “cômodos” na casa chamada memória. 
A casa que outrora representava acolhimento se transforma 
em repulsa com a perda da mãe. Tal perda materializa-se na 
cor vermelha: um vermelho amargo. Amargor que se concretiza 
na própria diagramação do livro. A capa é dura remontando à 
dureza e à densidade dos relatos impressos na narrativa. Para 
tanto, utilizarei como subsídio teórico de cunho filosófico o livro 
A poética do espaço (1988), de Gaston Bachelard. Ao compor sua 
obra de natureza filosófica intitulada A poética do espaço (1988), 
Bachelard traça uma analogia entre casa e memória, realizando 
uma viagem do porão ou sótão. Sustenta sua teoria a partir 
da premissa de que a primeira casa é o locus de formação das 
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subjetividades do ser. Além de Bachelard (1998), fundamentam 
a pesquisa em questão os teóricos: Henri Bergson, Marcel Proust 
e Robert Humphrey.
Palavras-chave: Memória. Bartolomeu Campos de Queirós. 
Vermelho amargo. Autoficção.
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ANALISANDO OS CONTOS DE FADA
HÚNGAROS SOB O ASPECTO DO

MARAVILHOSO
Rita de Cassia Lima Bittar

Graduanda em Letras pela UERJ, voluntária de PIBIC
ritinhabittar@gmail.com

A pesquisa, como sugere o título, se volta para os contos de fada 
húngaros. No primeiro ano de pesquisa, estudei as origens desses 
contos, desde como ocorreu a sua formação no país de origem 
até maneiras como eles chegaram, especialmente ao Brasil, por 
meio de movimentos migratórios, como se estabeleceram na 
cultura brasileira, a influência que esses contos exerceram sobre 
autores populares, apesar de constatar a carência de publicações 
específicas de literatura infantil com histórias húngaras. Num 
segundo momento, apresenta-se a proposta de analisar as 
histórias sob o aspecto do maravilhoso. Considerando como 
maravilhoso a emergência do sobrenatural na narrativa, sem 
provocar estranheza em personagens e narrador, observamos 
que as histórias seguem um padrão onde não se pode determinar 
o tempo ou o espaço em momentos históricos da humanidade. 
Os contos apresentam características que são peculiares, como 
o fato de que as personagens possuem atribuições fantásticas 
em contos diferentes, as ações se repetem, os ambientes se 
mantêm e as habilidades dos vilões e heróis se assemelham. 
Nessa nova fase do trabalho, iremos analisar a personagem do 
herói e características peculiares do conto maravilhoso húngaro 
e em que se diferenciam dos contos de fadas maravilhosos de 
outras nações, compilados por escritores que não possuem 
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influência húngara. O objetivo é estudar cientificamente as 
formas como o maravilhoso se apresenta nesses contos e como 
sofreu influências e influenciou histórias populares de países 
vizinhos que colaboraram na formação cultural húngara.
Palavras-chave: Contos de fadas húngaros. Maravilhoso. Herói.



72
Ca

tá
log

o 
de

 p
es
qu

isa
do

re
s 
e 

pe
sq

uis
as

 d
o 

NE
LIJ

-U
ER

J

A LITERATURA JUVENIL DE
AUTORIA FEMININA PREMIADA:

LYGIA BOJUNGA NUNES E MARINA
COLASANTI

Rosa Maria Cuba Riche
Professora associada de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira Depto de Línguas e Literatura – DLL Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira CAp-UERJ

rosacubariche@gmail.com

Este trabalho é um recorte inicial da pesquisa de Pós-Doutorado 
sobre literatura juvenil brasileira escrita por mulheres. 
A pesquisa, de base qualitativa, surge como retomada e 
continuidade dos trabalhos de investigação já desenvolvidos 
no âmbito da Faculdade de Letras/UFRJ, durante o Mestrado 
(Literatura Brasileira) e o Doutorado (Teoria da Literatura). 
Pretende-se investigar as mudanças estruturais do contexto 
social de produção da virada do novo milênio e como os temas 
e problemas estão configurados e espelhados esteticamente 
na obra dessas autoras. A partir de um levantamento das obras 
de literatura juvenil premiadas escritas por mulheres de 2000 a 
2019, optou-se por escolher aquelas produzidas pelas escritoras 
que permanecem escrevendo e sendo premiadas pela FNLIJ há 
mais de três décadas: Marina Colasanti e Lygia Bojunga Nunes. 
As perspectivas teóricas baseiam-se principalmente nos estudos 
da personagem de ficção realizados por Antonio Candido (1968); 
nos da narrativa de Affonso Romano de Sant’Anna (1984); do 
romance, por Yves Reuter (2004); do conto, por Elódia Xavier 
(1987); da literatura juvenil de Marisa Lajolo, Regina Zilberman 
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(2018), Glória Pondé (2017/2018 ), Teresa Colomer (2017); nos da 
materialidade do livro de Gérard Genette (2009), da ilustração de 
Rui de Oliveira (2019), NiKolajeva e Scott( 2011), Sophie Van Der 
Linden (2011); nos estudos do contexto, sob a luz do pensamento 
dos estudiosos das transformações estruturais da sociedade 
Moderna, Pós-Moderna para a Hipermoderna realizados por 
Huyssen (1991), Jameson (1991), Lipovetsky (2019/2020), 
Bauman (1998/2020); nos estudos sobre o feminino realizados 
por Hollanda (1994), Hutcheon (1991), Pondé (2018), Showalter 
(1994), entre outros; além da realização de entrevistas com as 
autoras.
Palavras-chave: Literatura juvenil. Texto/materialidade. Escrita 
feminina. Contexto.
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SEREIAS DO MUNDO TODO, SEREIAS
DO BRASIL, ONTEM E HOJE A

SEDUÇÃO DAS ÁGUAS
Severina J. de Amorim Silva Cima

Bolsista de projeto de Extensão ILE-UERJ
sevyamorim@gmail.com

O presente trabalho visa a mostrar parte da minha pesquisa 
em curso, cujo objetivo é analisar a imagem da sereia no nosso 
folclore. O intuito é buscar as características que definem as sereias 
como seres femininos mitológicos e que foram incorporadas 
às figuras de Iara e de Mãe d’Água. Para isso, voltamos nosso 
olhar para algumas narrativas que embasam a nossa civilização e 
que estão na literatura clássica, literatura medieval, e literatura 
africana, sob o olhar do maravilhoso. Pretende-se mostrar como 
o reconto preserva o gênero do maravilhoso, e que o processo 
de adaptação/recriação traz novas perspectivas literárias – 
principalmente na literatura infantojuvenil. Mostraremos o 
diálogo entre literatura e outras manifestações culturais, em que 
a figura sereiana aparece em destaque. De acordo com o que 
foi descrito até aqui, a metodologia aplicada a essa pesquisa é 
o levantamento bibliográfico, aproximando-se do comparatismo 
ao estabelecer o diálogo entre tempos e nacionalidades em torno 
de textos ficcionais variados. A pesquisa tem por fundamentação 
teórica estudos ligados ao maravilhoso, como os de Jacques Le 
Goff, e à literatura nacional, como os de Luís da Câmara Cascudo, 
Ricardo Azevedo, Nelly Novaes Coelho, Regina Zilberman, Junito 
Brandão, Silvio Romero.
Palavras-chave: Literatura. Maravilhoso. Folclore. Sereias. Iara.
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POÉTICAS DA DIVERSIDADE:
REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE NA

LITERATURA CONTEMPORÂNEA
Shirley de Souza Gomes Carreira

Professor adjunto DEL/FFP-UERJ
shirleysgcarr@gmail.com

Este projeto tem por objetivo analisar comparativamente a 
representação da identidade cultural em obras da literatura 
contemporânea, com foco especial na diversidade étnica, na 
mobilidade cultural e territorial e na memória como forma de 
apropriação do passado e de diálogo com a tradição. Assim, 
ao examinar o processo de inserção social do indivíduo que 
passa pela experiência da desterritorialização, dar-se-á ênfase 
às implicações da tríade memória, esquecimento e silêncio nas 
novas configurações identitárias resultantes do deslocamento. 
A questão da identidade será analisada à luz das relações entre 
identidade e cultura, na perspectiva de Denys Cuche e Stuart 
Hall, dentre outros. A relação entre identidade e memória será 
analisada com base nos estudos de Maurice Halbwachs, Jöel 
Candau e Michael Pollak. O deslocamento e o processo de 
reterritorialização será investigado na perspectiva de Edward 
Said, Homi Bhabha, Néstor Garcia Canclini, Abdelmalek Sayad, 
Marc Augé, Gilles Deleuze e Félix Guattari, assim como o processo 
de aculturação será examinado à luz das teorias de John Berry, 
entre outros. As obras selecionadas têm por foco as situações 
de exílio, diáspora, expatriamento e migrações internas e 
transnacionais. Pretendemos assim, focalizar narrativas que, por 
meio do trânsito das personagens, tragam à baila questões que 
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interroguem nossos olhares sobre o mundo contemporâneo. Boa 
parte das pesquisas realizadas centrou-se em narrativas sobre 
deslocamentos territoriais e identitários em que os protagonistas 
ou narradores são crianças ou adolescentes.
Palavras-chave: Deslocamento. Identidade. Memória.
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PROTAGONISMO FEMININO EM
STELLA MARIS REZENDE

Sol Marins Cortez de Mendonça
Mestranda em Literatura Brasileira pela UERJ

solmcm@gmail.com

Meu projeto de pesquisa apresentado ao Programa de 
Pós-Graduação em Letras da UERJ, visando ao ingresso no 
Mestrado em Literatura Brasileira em 2020.1, propõe investigar 
a composição da personagem feminina na ficção juvenil 
contemporânea de Stella Marins Rezende, bem como discutir de 
que forma as temáticas ainda consideradas “tabus” na literatura 
para crianças e adolescentes, como preconceitos de gênero e cor 
de pele, mortes trágicas e violência sexual, são abordados em sua 
obra para jovens. Para isso, serão revisitadas reflexões teóricas 
acerca de literatura infantil e juvenil propostas por Marisa Lajolo, 
Nelly Novaes Coelho, Maria Teresa Andruetto e Todorov numa 
abordagem metodológica comparatista, articulando diferentes 
campos do saber. Como corpus literário, tomarei o conto “Último 
dia de brincar” (1988), o romance de formação “A mocinha do 
mercado central” (2012) e a novela juvenil “A sobrinha do poeta”. 
Pretendo analisar a composição de personagens como Maria 
Campos, Valentina Vitória, Bernardina, Mariinha, dona Jovelina, 
Polidora, Das Mercês, Cândida e Marta. A escritora Stella 
Maris Rezende tem cerca de 40 livros publicados que podem 
ser divididos em “quatro categorias: poesia, narrativa juvenil, 
narrativa infantil e narrativa sem idade”. Este termo relaciona-se 
a livros que estariam fora das categorias infantil e juvenil, seja 
no que se referem às temáticas abordadas ou à estrutura pouco 
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convencional esperada pela literatura infantil e juvenil. No que 
tangencia estas características, “a força do texto” e as surpresas 
nas narrativas de Rezende, o trabalho pretende apontar que sua 
escrita, ao contrário de um padrão facilitador, impõe ao jovem 
curiosidade e obstinação leitoras.
Palavras-chave: Narrativas contemporâneas. Stella Maris 
Rezende. Representações do feminino.
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NA TRILHA POÉTICA DE LEO CUNHA
Tania Maria Nunes de Lima Camara

Professor associado de Língua Portuguesa ILE-UERJ
taniamnlc@gmail.com

No dizer de Affonso Romano de Sant’Anna (2001), a sonoridade da 
poesia traz em si um sentido encantatório e mágico no ritmo, na 
sonoridade impressa na sequência dos vocábulos selecionados. 
A passagem deixa evidente a capacidade que o poema tem de 
fazer com que o ouvinte/leitor se deixe prazerosamente encantar 
pelo texto que ouve ou lê. Na Educação Infantil, o contato com a 
literatura em prosa e em verso promove, de maneira imediata, a 
resposta positiva do aluno ao texto apresentado pelo professor. 
Segundo Leo Cunha, no ser humano, a sensibilidade para a poesia 
se manifesta, com mais intensidade, na infância. Tal afirmativa 
funcionou como detonador do interesse em conhecer melhor 
a autor. A presente pesquisa encontra-se em fase inicial e tem 
como objetivo geral manter ou resgatar o espaço da poesia 
na sala de aula; em termos específicos, levantar os recursos 
expressivos de diferentes naturezas presentes na obra do poeta 
em pauta, tais como o ludismo, a sonoridade, o jogo criativo no 
emprego das palavras, a exploração do espaço gráfico, visando 
à produção de sentidos. O corpus inicial do estudo é constituído 
pelas obras Vendo poesia, ABCenário, Cantigamente e Língua de 
sobra e outras brincadeiras poéticas. A fundamentação teórica 
apoia-se nos estudos realizados, entre outros autores, por Nelly 
Novaes Coelho, Eliane Debus, Neusa Sorrenti, Regina Machado, 
Dirce Waltrick do Amarante, Diógenes Buenos Aires de Carvalho, 
Nilce Sant’Anna Martins. Cabe, pois, ao professor, na condição 
de mediador do processo de ensino e aprendizagem, manter 
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esse elemento sensível proporcionado pela poesia em diferentes 
níveis de ensino, das séries iniciais ao nível superior.
Palavras-chave: Leitura. Texto literário. Leo Cunha.
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CONFIGURAÇÕES DA BRUXA NA
TRADIÇÃO E NA CONTEMPORANEIDADE

Tuane da Silva
Mestranda em Letras pela UERJ, bolsista FAPERJ

tutuka.silva20@gmail.com

Desde pequenos, ouvimos histórias de cunho assustador, e 
ao mesmo tempo educacional, que oferecem momentos de 
aprendizagem, seja para enfrentar nossos problemas cotidianos, 
seja para formar nossa identidade. Os contos de fadas, 
antigamente contados ao pé de uma lareira e, hoje, lidos e vistos 
pelas inúmeras mídias disponíveis, nos ensinam a vislumbrar a 
vida sob outro ponto de vista. Apoiamos nossos personagens 
favoritos, sejam bons ou maus. O bem e o mal caminham 
simultaneamente em um mesmo ser, e a este pertence a escolha 
de seguir por um ou por outro caminho. A maioria dos vilões se 
desvia dessa realidade, e ao mesmo tempo em que nos afasta 
por medo, atrai-nos como um poderoso imã. Dentre toda a 
vilania que conhecemos em personagens – ogros, madrastas 
más, rainhas perversas, lobos, vampiros –, destacamos a figura 
da bruxa. Em torno dessa personagem, investigamos sua origem 
e o caminho percorrido nos contos de fadas da tradição, suas 
releituras em livros e/ou filmes em narrativas contemporâneas 
estrangeiras e brasileiras. Para corporificar e embasar o estudo, 
utilizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica e base 
comparatista, estabelecendo o diálogo entre narrativas oriundas 
de diferentes espaços e tempos, em linguagens que prestigiam a 
narrativa literária e a fílmica, sob abordagens teóricas variadas, 
contemplando discursos de diferentes áreas do saber, em uma 
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articulação intertextual e multidisciplinar. Utilizaremos os contos 
da tradição dos principais autores como Charles Perrault, Jacob e 
Wilhelm Grimm, Hans Christian Andersen e Aleksandr Afanasev, 
cuja fonte bibliográfica encontra-se em Nelly Novaes Coelho, na 
introdução e na bibliografia dos escritores realizada por Maria 
Tatar. Em relação ao maravilhoso, analisaremos os estudos de 
Tzvetan Todorov e David Roas. Jules Michelet, Jeffrey Richards, 
Lydia Gaborit, Yveline Guesdon e Myriam B. Caporal e Jean-
Claude Schmitt, são empregados a fim de contemplar estudos 
sobre a feiticeira, em que se inclui Silvia Federici acerca da 
mulher na Idade Média. No viés mítico-arquetípico, recorremos 
a Carl Gustav Jung, Marie-Louise von Franz, Clarissa Pinkola 
Estés, além das abordagens psicanalíticas encontradas em Bruno 
Bettelheim.
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Bruxa. Maravilhoso.
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FIGURAÇÕES DAS PERSONAGENS
VILANESCAS NOS CONTOS DA

TRADIÇÃO
Vinícius Souza Figueredo

Graduando em Letras pela UERJ, voluntário de PIBIC
viniciussfig@gmail.com

A presente pesquisa, sob orientação da Profª. Dra. Regina 
Michelli, iniciou-se em 2019 com a análise do Maravilhoso 
como elemento fulcral para a estruturação dos contos do “Era 
uma vez”, utilizando, como corpus de pesquisa, todos os contos 
originais de Charles Perrault. Na segunda etapa do nosso estudo, 
que se desenvolveu ao longo de 2020, ampliamos o nosso corpus, 
abarcando a obra de Jacob e Wilhelm Grimm e voltando o olhar 
para a figuração das personagens vilanescas. A motivação e a 
relevância desta pesquisa residem no fato de que, para além do 
enquadre dos arquétipos e da categorização das personagens 
planas e tipos, buscamos compreender a literariedade que 
reside nas singularidades do vilão, bem como entender o seu 
papel na arquitetura das narrativas, de modo a (re)construir 
as origens, a jornada e o histórico de figurações pelos quais a 
personagem passa em seus diferentes recontos e adaptações. 
Os resultados da pesquisa têm contribuído para demonstrar a 
literariedade da literatura infantojuvenil, a qual não pode se 
restringir ao caráter meramente pedagógico ou instrucional. 
Pretendemos, assim, na próxima etapa, aprofundar a análise 
das figurações dos vilões, bem como a estruturação do mal e de 
suas representações, por meio dos estudos de Carlos Reis, Carl 
Gustav Jung e David Roas, juntamente com os demais autores 

mailto:viniciussfig@gmail.com


84
Ca

tá
log

o 
de

 p
es
qu

isa
do

re
s 
e 

pe
sq

uis
as

 d
o 

NE
LIJ

-U
ER

J

que já compõem a fundamentação teórica de nossa pesquisa: 
Jacques Le Goff, Tzvetan Todorov, Vladimir Propp, Regina 
Zilberman, Regina Michelli, Nelly Novaes Coelho, entre outros. 
Buscamos analisar, desse modo, que, para além da categorização 
usual dos personagens do “Era uma vez”, os contos da tradição 
constituem uma literatura sólida a qual, por sua envergadura 
estética, não pode ser limitada à simples perspectiva pedagógica 
ou moralizante.
Palavras-chave: Contos da tradição. Figuração. Personagens 
vilanescas.
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DENTES DE RATO: SOBRE A
MEMÓRIA EM UMA NARRATIVA DE

AGUSTINA BESSA-LUÍS
Viviane Vasconcelos

Professora adjunta LIPO/ILE-UERJ
vvasconcelos@gmail.com

Em “Dentes de Rato”, livro de Agustina Bessa-Luís publicado em 
1987, um dos aspectos relevantes da obra está na construção 
da identidade de Lourença, protagonista através da qual 
toda a impressão acerca da infância acontece. Tecida entre 
autobiográfico e o conto, a narrativa ainda reflete sobre a 
forma na medida em que há um diálogo com as imagens criadas 
por Lourença para projetar espaços e figuras fundamentais 
na sua imaginação. Além dos irmãos Artur, Marta e Francisco 
(Falco), dos pais e do tio António, os lugares, como as casas, 
são destacados como elementos importantes para os 
questionamentos e impressões que acompanham o crescimento 
de Lourença. Por essa razão, a narrativa, como na maioria das 
obras agustinianas, ressalta a centralidade das casas do norte de 
Portugal e, descrevendo-as como “personagens”, faz com que 
elas também acompanhem as mudanças ocorridas na família, 
seus costumes e comportamentos. Nesse sentido, ao incômodo 
inicial causado pelas “dentadas finas” da criança Lourença nas 
frutas, somam-se observações que a personagem vai tecendo no 
decorrer da infância, outras marcas compostas por fragmentos 
de memória que vão revelando uma atitude contrária à 
expectativa normalmente associada a uma criança. Lourença faz 
do uso da fabricação da linguagem e das memórias exercícios de 
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compreensão sobre a aprendizagem. Um dos exemplos de como 
isso ocorre reside nas menções que o narrador faz ao que seria um 
processo de conhecimento autêntico, como também a todas as 
críticas que realiza acerca dos valores construídos pelo consumo. 
As memórias atribuídas à infância da personagem tecem uma 
ideia de formação da identidade em que está incluída a noção 
de liberdade ligada à possibilidade de “imaginação-criação-
memória”. A essa função primordial de construir imagens, por 
exemplo, associa-se uma habilidade de leitura, que era o espaço 
que permitia um acolhimento na imaginação, característica que 
será mencionada no fim da narrativa e servirá como ponto de 
partida para a adolescência de Lourença, retratada no livro 
“Vento, Areia e Amoras Bravas”, de 1990, em que a descoberta da 
jovem escritora Lourença/Agustina complementa as impressões 
ocorridas ainda na infância.
Palavras-chave: Agustina Bessa-Luís. Dentes de Rato. Memória.
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