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15.7. Maria Zilda da Cunha e Regina Célia Ruiz: Caperuza: uma leitura poética entre imagens 
e saberes 

15.8. Noêmia Coutinho Pereira Lopes: Ensino de literatura no século XXI: uma reflexão necessária 

15.9. Ozana Aparecida do Sacramento: O ar puro da poesia de Laís Correa de Araújo 

SIMPÓSIO 16 - LITERATURA PARA CRIANÇAS NA AMÉRICA LATINA: A INFÂNCIA E A DIVERSIDADE DE 
IMAGINÁRIOS (SOCIAIS, RACIAIS E DE GÊNERO).....................................................................................162 

16.1. Agustina S. Martinenco e Maria Carolina Zapiola: Infancia y relaciones 
intergeneracionales en la revista infantil Anteojito (1964- 1965)  

16.2. Ângela Maria de Castro Gomes: Alexina de Magalhães Pinto e o folclore infantil 
brasileiro na escola 

16.3. Carolina Elisa López e Maria Carolina Zapiola: Susana juega, Sara lava, Paulina enseña: 
análisis de los libros de texto pre-peronistas y peronistas desde la perspectiva 
de género 

16.4. Cassia Macieira: Sobre infância e representação pictural: a boneca em três versões de 
A cinderela das bonecas, de Ruth Rocha 

16.5. Cilza Bignotto: A diversidade de imaginários sociais na série A vaca voadora, de Edy Lima 

16.6. Daniele Rodrigues Ramos Kazan e Alejandra Josiowicz: Duas bonecas negras e o afeto 
de pano 

16.7. Dayala Vargens e Viviane Conceição Antunes: Afro-memórias na educação em 
espanhol para crianças: contribuições dos estudos discursivos 

157 

 

158 

 

158 

 

159 

159 

 

159 

160 

 

160 

161 

155 
 

155 

 

156 

 

156 

163 

 

163 

 

164 

 

 

164 

 

165 

165 

 

165 



19 

 

16.8. Laura Destefanis e Mario Castells: Pychaĩ Marandeko, de Carlos Martínez Gamba: 
reelaboración del káso de la oralitura vernácula paraguaya en lengua Guaraní 

16.9. Mariana da Costa Valim: Como é medo em espanhol? A leitura de textos literários 
fantásticos em língua espanhola para alunos do ensino médio do Colégio de Aplicação 
Fernando Rodrigues da Silveira 

16.10. Marina Almeida Simões do Nascimento e José Nicolau Gregorin Filho: O jovem indígena 
encontra o não-indígena 

16.11. Mayra Eliana Juarez e Alejandra Josiowicz: Estereotipos en blanco y negro: 
representaciones de la negritud en Billiken, 1919-1946 

16.12. Patricia Raffaini: Mulheres intelectuais mediadoras e a cultura popular brasileira 
para crianças 

16.13. Rodrigo da Silva Campos: Entre alianças e contraposições: posicionamentos de crianças 
diante de livros didáticos de espanhol 

16.14. Suelen Cristina dos Santos Klem e Rovilson José da Silva: Personagens negros como 
protagonistas na literatura infantil afro-brasileira: revisão documental do acervo PNBE 2010 

16.15. Tarissa Marques Rodrigues dos Santos: Leituras literárias na fronteira Brasil-Bolívia 

16.16. Verônica Araujo Mendes, Mônica Maria da Silva Andrade e Lidiane Evangelista Lira 
(orient.): Gênero e literatura infantil: uma análise da obra A bolsa amarela, de Lygia 
Bojunga Nunes 

16.17. Viviana Vanessa de Melo e Alejandra Josiowicz: Los pequeños lectores de Caras y 
Caretas: Buenos Aires, primeras décadas del siglo XX 

16.18. Walter Gonçalves Campos e Meire Lisboa Santos Gonçalves: Ler, escrever e fazer conta 
de cabeça: as memórias de um homem-menino 
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O II Encontro Nacional de Literatura Infantil/Juvenil – II ENLIJ – e I Congresso 

Internacional de Literatura Infantil/Juvenil – I CILIJ -, focalizando “questões e temáticas de 

ontem e de hoje”, tem por objetivo congregar pesquisadores em torno de questões que 

promovam variadas reflexões sobre textos teóricos e ficcionais, articulando teorias e práticas, 

bem como possíveis relações intertextuais e revisionistas travadas entre tempos e espaços. 

Espera-se ainda fomentar diálogos entre linguagens, suportes, saberes, contemplando, como 

foco norteador, a literatura potencialmente destinada a crianças e jovens. 

O congresso é uma ação do Grupo de Pesquisa-CNPq Encontros com a Literatura 

Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas (EnLIJ), do Núcleo de Estudos em Literatura 

Infantojuvenil da UERJ (NELIJ-UERJ), do Seminário Permanente de Estudos Literários da UERJ 

(SePEL-UERJ) e da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Laboratório Multidisciplinar de 

Semiótica (UDT LABSEM), com apoio dos GTs da ANPOLL Leitura e Literatura Infantil e Juvenil 

e Vertentes do Insólito Ficcional, do Programa de Pós-graduação em Letras da UERJ e do 

Instituto de Letras da UERJ. 
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DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 

08:30 – Abertura do II ENLIJ / I CILIJ 

09:00 a 10:30 – Conferência de Abertura com Ana Margarida Ramos 

Mediação: Marisa Martins Gama-Khalil e Regina Michelli 

10:30 a 11:00 – Intervalo 

11:00 a 12:30 – Simpósios 

12:30 a 14:00 – Intervalo 

14:00 a 15:30 – Conferência com Maria Teresa Andruetto 

Mediação: Alejandra J. Josiowicz e Elda Firmo Braga 

15:30 a 17:00 – Simpósio 

17:00 a 17:30 – Intervalo 

17:30 a 19:00 – Mesa-redonda com Adela Basch e Marina Colasanti 

Mediação: Alejandra J. Josiowicz e Rosa Maria Cuba Riche 

DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 

09:00 a 10:30 – Mesa-redonda com Angelina Neves e Pedro Pereira Lopes 

Mediação: Eliane Debus e Flavio García 

10:30 a 11:00 – Intervalo 

11:00 a 12:30 – Simpósios 

12:30 a 14:00 – Intervalo 

14:00 a 15:30 – Conferência com Vera Teixeira Aguiar 

Mediação: José Nicolau Gregorin Filho e Silvana A. Barbosa Carrijo 

15:30 a 17:00 – Simpósio 

17:00 a 17:30 – Intervalo 

17:30 a 19:00 – Simpósio 

DIA 1 DE OUTUBRO DE 2021 

09:00 a 10:30 – Simpósios 

10:30 a 11:00 – Intervalo 

11:00 a 12:30 – Simpósios 

12:30 a 14:00 – Intervalo 

14:00 a 15:30 – Conferência com Maria da Natividade Carvalho Pires 

Mediação: Ângela Balça e Diana Navas 

15:30 a 17:00 – Simpósio 

17:00 a 17:30 – Intervalo 

17:30 a 19:00 – Mesa-redonda com Roger Mello 

Mediação: Marília Pirillo e Karen Acioly 

19:00 a 19:30 – Encerramento do II ENLIJ / I CILIJ 
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SESSÕES E HORÁRIOS DOS SIMPÓSIOS 
(Horário de Brasília) 

Sim- 

pó- 

sio 

Profs. 

Coord. 

dos Simp. 

29 de setembro 30 de setembro 1 de outubro 

 11h 

12:30 

15:30 

17h 

 11h 

12:30 

15:30 

17h 

17:30 

19h 

 

 

9h 

10:30 

11h 

12:30 

15:30 

17h 

Simp. 

1 

Diógenes  

Marta 

Hércules 

1 (X)  1 (X)   1 (X)  (X) 

Simp. 

2 

Flavio 

Geraldo 

Luciana 

2  (X) 2    2 (X) (X) (X) 

Simp. 

3 

Eliane D 

Sara 

Zâmbia 

3 (X) (X) 3 (X)   3 (X)   

Simp. 

4 

Eloisa 

Norma 

4 (X)  4   (X) (X) 4   (X) 

Simp. 

5 

Marisa 

Lilliân 

Andreia 

5  (X) 5  (X) (X) 5   (X) 

Simp. 

6 

Regina 

Renata 

Cyntia 

6  (X) 6 (X)   6 (X) (X)  

Simp. 

7 

Beatriz 

Margareth 

Anabel 

7 (X) (X) 7    7  (X) (X) 

Simp. 

8 

Diana 

Luara 

8   8    (X) 8 (X) (X)  

Simp. 

9 

Eliane G 

Rosa Mª 

9 (X)  9 (X)   9 (X) (X)  

Simp. 

10 

Silvana 

Lucas 

10   10  (X) (X) 10   (X) 

Simp. 

11 

Alexandre 

Angélica 

Cassiana 

11 (X) (X) 11    11  (X) (X) 

Simp. 

12 

Henrique 

Thayane 

Amanda 

12   12  (X) (X) 12    

Simp. 

13 

Tania 

Marcela 

13  (X) 13  (X) (X) 13   (X) 

Simp. 

14 

Thyago 

Alex 

14   14  (X) (X) 14 (X) (X)  

Simp. 

15 

Rita 

Mª Zilda 

Elisangela 

15   15  (X) (X) 15    

Simp. 

16 

Alejandra 

Mª Carolina 

16   16 (X) (X)  16 (X) (X)  
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SIMPÓSIO 1 

A literatura infantil e juvenil, o leitor e a leitura: diálogos/interfaces entre linguagens  
Coordenação: Diógenes Buenos Aires de Carvalho, Hércules Tolêdo Corrêia e Marta Passos Pinheiro 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Elisa da Silva Santana 
Ana Crélia Dias 

ALGUNS TIPOS DE CANONIZAÇÃO DA LITERATURA INFANTIL: OS 
CASOS DE LYGIA BOJUNGA NUNES E FLÁVIA LINS E SILVA 

11h15 Andressa Evellyn de Freitas 
Rosana Rodrigues da Silva 

AS ILUSTRAÇÕES NOS LIVROS INFANTIS DE MARTA COCCO 

11h30 Camila Alves de Melo 
Marília Forgearini Nunes 

AS CORES DO ENCONTRO DE ELISE E EMIL: UMA ANÁLISE VERBO-
VISUAL DE "A VISITA, DE ANTJE DAMM 

11h45 Diógenes Buenos Aires de Carvalho ODILON MORAES E SUA POÉTICA VERBOVISUAL 

12h Mariana Amargos Vieira 
Marisa Lajolo 

A MULTIMODALIDADE E EXPERIÊNCIA LEITORA NO LIVRO O 
PASSEIO, DE PABLO LUGONES E ALEXANDRE RAMPAZO 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Sandra Trabucco Valenzuela A CUCA NA TRADIÇÃO POPULAR, NA LITERATURA E NA SÉRIE 
CIDADE INVISÍVEL 

11h15 Valéria Cordeiro Oliveira 
Patrícia Aparecida Beraldo Romano 

A ADAPTAÇÃO DA OBRA FÁBULAS DE MONTEIRO LOBATO: AS 
HQS COMO UMA ESTRÁTEGIA DE APRESENTAÇÃO DO TEXTO 
LITERÁRIO INFANTIL E JUVENIL 

11h30 Daniel Fernandes da Silva 
Patrícia Aparecida Beraldo Romano 

JOÃO GUIMARÃES ROSA EM QUADRINHOS: UMA ANÁLISE 
SEMIÓTICA DO ROMANCE GRÁFICO GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

11h45 Isabela Delli Colli Zocolaro 
Renata Junqueira de Souza 

LITERATURA E CINEMA: O USO DA ESTRATÉGIA DE LEITURA 

12h Nathalie Santos Caldeira Gomes 
Marta Passos Pinheiro 

CHAVES DE LEITURA ORIENTAIS EM NURARIHYON NO MAGO 

 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 01 de outubro – 9h a 10h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

9h João Pedro Sgarbi Rocha 
Zila Letícia Goulart Pereira Rêgo 

ECOS DO BILDUNGSROMAN EM O MEU PÉ DE LARANJA LIMA E 
VAMOS AQUECER O SOL, DE JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS 

9h15 Valter Henrique de Castro Fritsch O PAPEL DO ROMANCE DE FANTASIA NA FORMAÇÃO DE JOVENS 
LEITORES 

9h30 Alexsandra de Melo Araújo 
Márcia Tavares 

RELAÇÃO TEXTO/IMAGEM: INFERÊNCIAS NARRATIVAS NA OBRA 
CAMILÃO, O COMILÃO 

9h45 Alice Atsuko Matsuda 
Edna Gambôa Chimenes 

POSSIBILIDADE DE LEITURA EM DIFERENTES LINGUAGENS – 
ANÁLISE E SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM COM A OBRA UM ESTUDO EM VERMELHO 

10h Elizabeth Cardoso IMPLICAÇÕES DA AUSÊNCIA E PRESENÇA DA LITERATURA 
DIGITAL NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 

 Debate 
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Quarta Sessão: 01 de outubro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Ana Lúcia de Souza PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA DENTRO E FORA DOS MUROS 
DA ESCOLA: ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO 
CARRO-BIBLIOTECA DA UFOP 

15h45 Elton Ferreira de Mattos 
Hércules Tolêdo Corrêa 

O PROJETO DE EXTENSÃO CARRO-BIBLIOTECA DA UFOP: AÇÕES 
PARA FORMAÇÃO DE LEITORES 

16h Rosângela Márcia Magalhães 
Hércules Tolêdo Corrêa 

ENSINO DE LITERATURA INFANTIL: A FORMAÇÃO DE LEITORES 
LITERÁRIOS NOS ANOS INICIAIS 

16h15 Fernanda Aparecida de Freitas 
Vanderléia da Silva Oliveira 

HEROÍSMO DE QUIXOTE (2005), DE PAULA MASTROBERTI 

16h30 Deisi Luzia Zanatta O ORFANATO DA SRTA. PEREGRINE PARA CRIANÇAS PECULIARES: 
UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO DE JOVENS LEITORES 

 Debate 

RESUMOS 

 
1.1. RELAÇÃO TEXTO/IMAGEM: INFERÊNCIAS NARRATIVAS NA OBRA CAMILÃO, O COMILÃO 

Alexsandra de Melo Araújo 
Márcia Tavares 

Os livros ilustrados voltados ao público infantil geralmente apresentam um texto verbal narrativo ou 
poético acompanhados de imagem. Essas imagens fazem parte do projeto gráfico que compõe a obra, no 
qual palavra e imagem podem exercer diferentes modos de comportamento entre uma e outra, tais como: 
sobreposição, neutralização, complementariedade. Para verificar a construção de sentidos advindos 
dessas relações, apresentamos uma análise do livro Camilão, o comilão (2011), de Ana Maria Machado, 
ilustrado por Cláudio Martins. Neste exemplar é possível verificar que os elementos plásticos são 
responsáveis pela inserção de pistas visuais que ampliam as informações que estão no texto. 
Evidenciamos, a partir do espaço gráfico e narrativo, uma proposta de leitura mediada pelo uso das 
estratégias de leitura com foco nas inferências. Baseamos nossa análise em Girotto e Souza (2011), Souza 
(2019) e Solé (1998) sobre estratégia inferencial para leitura; Nikolaveja e Scoot (2012) e Van der Linden 
(2011) e Ramos (2013) sobre livro ilustrado. 
Palavras-chave: Livro ilustrado. Estratégias de leitura. Relação texto/imagem. 
 

1.2. POSSIBILIDADE DE LEITURA EM DIFERENTES LINGUAGENS, ANÁLISE E SUGESTÕES DE 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM COM A OBRA UM ESTUDO EM VERMELHO 

Alice Atsuko Matsuda 
Edna Gambôa Chimenes 

Em uma sociedade em que a tecnologia está cada vez mais presente nas atividades cotidianas, a prática 
textual vai sendo pressionada a fazer parte deste contexto, pois se trata de uma área em que os novos 
leitores precisam de estímulo e conhecimentos relacionados para a construção do saber ou para a 
compreensão da obra. O presente estudo busca extrair as principais características da literatura digital, a 
partir de uma análise qualitativa de cunho interpretativo, utilizando como objeto a obra literária digital, 
do site Literatura Digital, organizado pelo Marcelo Spalding, Um estudo em vermelho. O objetivo é analisar 
a (re)configuração da linguagem literária e as possibilidades de leitura em várias linguagens, observando, 
na obra digital selecionada (Um estudo em vermelho), a construção estética utilizada. Com isso, será 
sugerida uma prática de leitura, direcionada aos alunos do Ensino Fundamental II, a fim de que possam 
desenvolver atividades a partir da obra, tendo como sequência didática a Perspectiva Rizomática pensada 
por Sílvio Gallo (2008). O embasamento teórico está fundamentado na apresentação e consideração da 
relação entre literatura e tecnologia, chegando às ferramentas que caracterizam, efetivamente, a 
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literatura digital, a partir dos conceitos apresentados por Lévy (1998), Hayles (2009), Santaella (2004, 
2013), Gallo (2008), entre outros. Como resultados da análise e sugestões de estratégias de ensino-
aprendizagem, verifica-se a possibilidade de complementariedade do trabalho já realizado com a 
literatura impressa, desenvolvendo, nos leitores, competências e habilidades para a interação e uso 
efetivo dos elementos encontrados nos textos eletrônicos. 
Palavras-chave: Diferentes Linguagens. Perspectiva Rizomática. Formação do Leitor. 
 

1.3. PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA DENTRO E FORA DOS MUROS DA ESCOLA: 
ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO CARRO-BIBLIOTECA DA UFOP 

Ana Lúcia de Souza 
Esta pesquisa se situa no âmbito das práticas metodológicas em Educação, tendo como objetivo geral 
analisar a importância das práticas de leitura no processo de letramento literário, a partir de um trabalho 
articulado dentro e fora dos muros da escola, considerando as contribuições proporcionadas pelo Projeto 
de Extensão Carro-Biblioteca da UFOP aos alunos das turmas de alfabetização da Escola Municipal 
Professora Juventina Drummond, localizada no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Elencamos como 
objetivos específicos: identificar e analisar possíveis relações entre os processos de alfabetização de 
letramento e de letramento literário; descrever analiticamente o trabalho do Projeto de Extensão Carro-
Biblioteca da UFOP; identificar e analisar as práticas de letramento literário desenvolvidas pelo Projeto de 
Extensão Carro-Biblioteca da UFOP. O corpus da pesquisa foi constituído por 12 entrevistas 
semiestruturadas e o aporte teórico-metodológico buscou embasamento nas ideias defendidas por 
pesquisadores como: Candido (2011), Corrêa (2016), Cosson (2007, 2013), Gatti (2011), Mortatti (2004, 
2008, 2014), Paulino (2001, 2004, 2009, 2010), Rojo (2004, 2009), Soares (2002, 2003, 2004, 2006, 2007), 
Street (1995, 2003, 2007, 2010, 2012, 2013), Zappone (2013). Os resultados da pesquisa demonstraram 
algumas contribuições que a parceria desse trabalho trouxe para as duas turmas de alfabetização desta 
instituição. Espera-se que o resultado deste estudo sirva para evidenciar a importância desse Projeto de 
Extensão nos espaços escolares e não escolares onde atua. 
Palavras-chave: Letramento literário. Prática de leitura. Alfabetização. 

 
1.4. AS ILUSTRAÇÕES NOS LIVROS INFANTIS DE MARTA COCCO 

Andressa Evellyn de Freitas 
Rosana Rodrigues da Silva 

É de suma importância que a criança possa, logo na primeira infância, entrar em contato com obras 
literárias de diversos gêneros, diante disso, os livros ilustrados podem ser um recurso auxiliar para iniciar 
os pequenos no mundo da leitura, uma vez que ainda não estão alfabetizadas. A análise da ilustração do 
livro infantil objetiva colaborar para a compreensão das potencialidades da ilustração na coerência 
intersemiótica. Logo, selecionamos o trabalho de diferentes ilustradores dos livros da escritora mato-
grossense Marta Cocco, intentando apresentar a obra desta autora e buscar as funções possíveis da 
ilustração nos livros infantis: Lé e o elefante de lata (2013) e Doce de Formiga (2014), ambos ilustrados 
por Marcelo Velasco; Sabichões (2016), por Vanessa Prezoto; Meu corpo é uma fabricazinha? (2020) e As 
coisas cansadas das mesmas coisas (2021), ambos ilustrados por Queila Miranda; Escrituras animais 
(2020), por Francisco de Assis; A menina Capu e as tintas mágicas, livro que narra a biográfica da artista 
Capucine Picicaroli. Utilizamos como metodologia a revisão da literatura sobre o tema, buscando o apoio 
de pesquisadores da ilustração de livros infantis, tais como Luís Camargo (1999), Flávia Ramos e Neiva 
Panozzo (2004) e Maria José Palo (2012), que por meio de seus estudos têm mostrado a importância da 
ilustração do livro infantil e as diferentes funções que podem ser encontradas na leitura da imagem. Por 
fim, este estudo justifica-se pela necessidade de promover o trabalho de educação literária com as 
crianças desde a primeira infância visando à formação de futuros leitores literários. 
Palavras-chave: lustração. Leitura da imagem. Marta Cocco. 
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1.5. AS CORES DO ENCONTRO DE ELISE E EMIL:  
UMA ANÁLISE VERBO-VISUAL DE A VISITA, DE ANTJE DAMM 

Camila Alves de Melo 
Marília Forgearini Nunes 

Este trabalho analisa o livro A visita, de Antje Damm (2018), considerando a necessária leitura atenta à 
relação entre as linguagens verbal e visual na constituição do texto. Muitos exemplares dessa obra foram 
distribuídos gratuitamente em 2020 pela iniciativa “Leia para uma criança” do Itaú Social. Dada essa ampla 
circulação, importa discutir aspectos da qualidade do texto literário que podem auxiliar a mediação da 
leitura, com foco nos elementos verbo-visuais da narrativa, oportunizando uma experiência de interação 
diferente com o livro. Fundamentam esta análise os estudos sobre literatura infantil e ilustração de 
Camargo (1995), Ramos e Nunes (2013), Ramos e Paiva (2014), Nikolajeva e Scott (2006), Linden (2011) e 
Oliveira (2008). A análise indicou que em A visita, o texto visual não é meramente descritivo, ou seja, 
retratando estritamente aquilo que está no texto verbal. A narrativa coloca na visualidade algumas chaves 
potentes de reflexão ao leitor, às vezes deixando que a leitura das imagens assuma a produção de 
sentidos. Essa centralidade da imagem, convida a compreender a linguagem visual e seus elementos 
sensíveis. Neste livro, a cor tem papel central no desenvolvimento da narrativa, na construção das cenas, 
na caracterização e na evolução das personagens. A relação verbo-visual não é apenas gráfica, mas é 
preponderantemente sensível, convidando a desvendar as possibilidades de significação de ambas na 
construção do enunciado narrativo. Esse convite está na textualidade, mas o leitor infantil nem sempre o 
aceita espontaneamente, por isso a mediação de um leitor mais experiente se faz necessária. 
Palavras-chave: Livro infantil. Livro ilustrado. Visualidade. Mediação da leitura. 
 

1.6. JOÃO GUIMARÃES ROSA EM QUADRINHOS: 
 UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DO ROMANCE GRÁFICO GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

Daniel Fernandes da Silva 
Patrícia Aparecida Beraldo Romano 

Engana-se quem pensa que Histórias em Quadrinhos (HQ) são somente leituras para crianças ou 
adolescentes, subestimando o gênero textual, deixando subentendido que o mesmo não seria capaz de 
apresentar temáticas com profundidade. Porém, crianças e adolescentes não são uma espécie de 
entidade que ficam à parte em nossa sociedade, elas também fazem parte dos diferentes espaços 
cotidianos, em suas instâncias de sociabilidade e referências culturais. Recentemente, o romance Grande 
Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, foi adaptado em um romance gráfico através do roteiro 
de Eloar Guazzelli Filho e da arte de Rodrigo Rosa, publicado pela Editora Companhia das Letras sob o selo 
Quadrinhos na Cia. Esse romance de Guimarães Rosa é reconhecido por sua notoriedade literária, tanto 
na temática do enredo quanto na técnica da estética literária que incorpora diferentes aspectos culturais 
do sertão brasileiro. A adaptação em quadrinhos de Grande Sertão: Veredas possibilita leituras que 
acessam novos referenciais, através da dimensão imagética contida nos traços de Rosa e no roteiro de 
Guazzalli tornaram mais palpável para o leitor juvenil a tensão homoerótica entre os jagunços Riobaldo e 
Reinaldo (Diadorim) e os intertextos que podem ser acessados no suposto pacto demoníaco feito por uma 
das personagens. Portanto, nossa proposta de análise busca proporcionar uma discussão sobre alguns 
aspectos da adaptação nesse romance gráfico, quadrinhos, abrangendo a visão panorâmica dos principais 
fundamentos, da relação entre Semiótica e Literatura, pautadas nas concepções teóricas de SANTAELA 
(1983; 2012), HUTCHEON (2013), TODOROV (2006), NORMA (2009), PIETROFORTE (2009) e TATIT (2010). 
Palavras-chave: Guimarães Rosa. Grande Sertão. HQ. Adaptação Semiótica. Literatura Juvenil. 
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1.7. O ORFANATO DA SRTA. PEREGRINE PARA CRIANÇAS PECULIARES:  
UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO DE JOVENS LEITORES 

Deisi Luzia Zanatta 
A escola é o ambiente no qual se apresentam e se mesclam as diferenças carregadas pelos sujeitos que 
ali interagem e, por isso, se torna um espaço onde a leitura da literatura se faz primordial, uma vez que 
as obras literárias envolvem questões existenciais que podem estar presentes na vida das pessoas, 
situações que podem ser vivenciadas por jovens no seu cotidiano. Logo, a leitura do texto literário 
possibilita que o leitor compreenda a sociedade em que vive, bem como o outro com suas 
particularidades. Diante disso, este trabalho possui por objetivo apresentar um roteiro de prática de 
leitura da obra O Orfanato da Srta. Peregrine para crianças peculiares, do escritor Ransom Riggs. A 
justificativa para o desenvolvimento deste trabalho se deve ao fato de que a formação de leitores é um 
assunto que vem angariando muitas reflexões e discussões. Posto isso, a obra escolhida é um texto 
contemporâneo cujo enredo se mostra muito produtivo e abarca elementos que viabilizam uma possível 
identificação dos leitores com os acontecimentos que envolvem as personagens. Para isso, o assunto que 
se apresenta neste artigo é embasado pelos pressupostos teóricos de: Annie Rouxel (2013), Regina 
Zilberman (1982), Wolfgang Iser (1999), Michèle Petit (2008), Vincent Jouve (2013) e Judith Langer (2011). 
A proposta de trabalho com o texto literário estimula a leitura e, consequentemente, propicia a 
emancipação do leitor, auxilia-o nas questões que envolvem a descoberta de si, na construção e 
reconstrução da sua identidade. 
Palavras-chave: Leitura. Formação do leitor literário. O Orfanato da Srta. Peregrine para crianças 
peculiares. Proposta de prática de leitura. 
 

1.8. ODILON MORAES E SUA POÉTICA VERBOVISUAL 
Diógenes Buenos Aires de Carvalho 

A produção literária para crianças e jovens caracteriza-se, em especial, na contemporaneidade, não 
somente com a presença do elemento verbal para constituir o seu valor estético, uma vez que a imagem 
compõe igualmente essa produção, conforme Turchi (2002). A presença do não verbal na literatura 
infantil e juvenil, a partir dessas funções, tem o papel de promover a ampliação dos significados do verbal 
com sua perspectiva artística, conforme os pressupostos de Nikolajeva & Scott (2011), Oliveira (2008), 
Ramos (2011) e Santaella (2012), contribuindo, assim, para a polissemia do texto, que é uma característica 
importante para garantir a literariedade da obra. Outrossim, o diálogo entre o verbal e o não verbal 
implica a condição do livro como suporte híbrido, como propõe Mastroberti (2007), tendo em vista a 
possibilidade do livro, enquanto suporte, proporcionar ao leitor o encontro com diversas linguagens, 
inclusive as oriundas da cultura das mídias, conforme Mastroberti (2012). Diante desse contexto de 
pesquisa, objetiva-se neste trabalho investigar a trama de linguagens nas narrativas verbovisuais para 
crianças do escritor e ilustrador Odilon Moraes, sendo o autor o responsável concomitantemente pelo 
texto e ilustração, e suas implicações para o desenvolvimento da sensibilidade estética do leitor literário 
iniciante, que vive num contexto social pautado pela presença ostensiva de textos multimodais. 
Palavras-chave: Narrativa verbovisual. Poética. Odilon Moraes. 
 

1.9. ALGUNS TIPOS DE CANONIZAÇÂO DA LITERATURA INFANTIL:  
OS CASOS DE LYGIA BOJUNGA NUNES E FLÁVIA LINS E SILVA 

Elisa da Silva Santana 
Ana Crélia Penha Dias 

Os sistemas literários infantil e juvenil caminham em paralelo ao adulto, mas com ele dialogam e todos, 
de alguma forma, se retroalimentam na constituição de meios de circulação e legitimação (DIAS & SOUZA, 
2015). Neste trabalho propomos algumas reflexões acerca de como se constituem os cânones acadêmico 
e escolar da Literatura Infantil brasileira - tentando investigar certos pressupostos constituintes da 
Literatura Infantil - a partir da discussão sobre cânone desenvolvida pela crítica da Literatura Infantil e da 
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literatura não-infantil. Como aporte teórico para desenvolver esse debate utilizamos textos de Peter Hunt, 
Maria Teresa Andruetto, Cecília Bajour, assim como Antonio Candido, Harold Bloom, Ítalo Calvino e Regina 
Zilberman. Entendemos que a própria concepção de um cânone literário é tocada por muitos aspectos de 
cada um dos subsistemas, a depender de quem está elaborando e dos meios de circulação da obra 
literária. Assim, a partir da discussão de como o cânone é estabelecido na Literatura não-infantil, 
pensaremos nos espaços de circulação onde cânone da Literatura Infantil é instituído: a escola, o mercado 
editorial e o meio acadêmico. Para exemplificar nosso argumento, faremos uma análise dos casos dos 
livros A casa da Madrinha e O meu amigo pintor, de Lygia Bojunga, e a série Diário de Pilar, de Flávia Lins 
e Silva. Problematizaremos os diferentes espaços de circulação e legitimação das referidas obras, em que 
a de Lygia Bojunga, canônica pelo meio acadêmico, tem acesso limitado na escola, espaço que recebe com 
maior aceitação a obra de Flávia Lins e Silva. 
Palavras-chave: Cânone. Literatura infantil. Teoria da Literatura. 
 

1.10. IMPLICAÇÕES DA AUSÊNCIA E PRESENÇA DA LITERATURA DIGITAL  
NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 

Elizabeth Cardoso 
O presente estudo tem como objetivo estabelecer um panorama e refletir sobre a presença ou a ausência 
de mediação da literatura digital na sala de aula, em especial nas escolas da cidade de São Paulo. A 
pesquisa realizada indica que o contexto pandêmico vivido durante os anos de 2020 e 2021, ainda em 
curso, traz mudanças significativas na percepção dos professores sobre a tecnologia aplicada ao ensino. 
Como esse novo parâmetro interfere na formação do leitor literário, tendo em vista tanto a presença 
quanto a ausência da literatura digital? Em um primeiro momento, vamos apresentar breve panorama 
sobre o acesso à internet e aos dispositivos móveis e retomar a história da implantação da tecnologia nas 
escolas de São Paulo, para enfim conhecer o nível de acesso à internet nas escolas, hoje. Na segunda 
parte, apontaremos as potencias do aplicativo digital para a formação do leitor literário e possibilidades 
de mediação na escola. A temática interessa diante do aumento do acesso das crianças aos formatos 
digitais de literatura (AL-YAQOUT; NIKOLAJEVA, 2015). No entanto, um país com a enorme injustiça social, 
como o Brasil, tal acesso é negado à maioria das crianças e jovens, especialmente o acesso com qualidade, 
visto a dificuldade econômica tanto para adquirir dispositivos móveis quanto para garantir internet de 
qualidade (LIMA, 2018). Tal quadro indica a necessidade de estudarmos as implicações da literatura digital 
na formação de leitores literários, seja por sua presença ou ausência. 
Palavras-chave: Formação de Leitores. Literatura Digital. Aplicativos Literários. 
 
1.11. O PROJETO DE EXTENSÃO CARRO-BIBLIOTECA DA UFOP: AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE LEITORES 

Elton Ferreira de Mattos 
Hércules Tolêdo Corrêa 

Esta pesquisa teve como objetivo geral traçar o percurso do Projeto de Extensão Carro-Biblioteca da UFOP 
e analisar suas ações para a formação de leitores, especialmente a formação de leitores literários. Os 
objetivos específicos foram: descrever analiticamente o Projeto e suas atividades; identificar as práticas 
de letramento literário; analisar suas contribuições para a formação de leitores, mais estritamente de 
leitores literários. O referencial teórico foi fundamentado em estudos sobre o letramento literário, a 
saber: Corrêa (2015, 2016), Cosson (2014, 2015), Kleiman (2010), Paiva (2008), Paulino (1999, 2001, 2010), 
Soares (2009). Como metodologia de pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa por meio da pesquisa 
documental e entrevistas. Utilizamos também a análise de conteúdo, a partir de Laurence Bardin (1977). 
Como resultados apresentamos o percurso histórico do Projeto, dados sobre sua equipe, acervo de livros, 
número de leitores, comunidades atendidas e as atividades desenvolvidas para a formação de leitores. 
Identificamos as práticas de letramento literário ocorridas no âmbito do Projeto. Assinalamos e 
explicitamos cada prática de letramento literário e as metodologias aplicadas em cada evento realizado. 
Houve também contribuições demonstradas pelos resultados da circulação de livros diversificados para 



37 

 

 

os seus leitores. Portanto, constatamos que o Projeto colabora para a formação de leitores, 
especificamente leitores literários, ao comparecer semanalmente nas comunidades, propondo atividades 
literárias e disponibilizando livros. Por fim, almejamos que os resultados desta investigação contribuam 
para novas pesquisas no campo do letramento literário. 
Palavras-chave: Letramento Literário. Incentivo à Leitura. Carros-Biblioteca. 
 

1.12. HEROÍSMO DE QUIXOTE (2005), DE PAULA MASTROBERTI 
Fernanda Aparecida de Freitas 

Vanderléia da Silva Oliveira 
O presente trabalho compõe parte da pesquisa em nível de iniciação científica, intitulada “Do clássico ao 
contemporâneo: estudo da série reversões”, desenvolvida no PIBIC/UENP, e apresenta análise da obra 
Heroísmo de Quixote (2005), de Paula Mastroberti, que compõe a referida série, cujo intuito é recriar 
clássicos da literatura universal a partir de uma perspectiva do universo contemporâneo. Nesta obra, em 
particular, tendo como ponto de partida o jogo intertextual com Dom Quixote, de Cervantes, dentre 
outras referências, objetiva-se verificar como se dá a composição da obra, tendo em conta os jogos 
intertextuais que a autora realiza. De base bibliográfica, com análise de conteúdo, a análise demonstra o 
modo de composição das personagens, a partir da referência intertextual, e de outros elementos 
narrativos, que, no conjunto, evidenciam um trabalho voltado ao uso de recursos visuais além dos verbais, 
o que aproxima o texto do jovem leitor em formação, pois o estimula a interagir com a linguagem não-
verbal presente na obra. Para esta pesquisa utilizou-se os estudos de Arantes (2008), Bentes (2008), 
Calvino (1991), Candido (1995), Favero e Koch (2000), Franco Junior (2009), Gancho (2004), Marcuschi 
(2008) e entre outros. 
Palavras-chave: Recriação. Narrativa Contemporânea Juvenil. Cânone. Intertextualidade. 

 
1.13. LITERATURA E CINEMA: O USO DA ESTRATÉGIA DE LEITURA  

Isabela Delli Colli Zocolaro 
Renata Junqueira de Souza 

Considerando os resultados de avaliações em larga escala, como o PISA (2015, 2018), é possível perceber 
uma situação delicada do Brasil em relação a compreensão de textos e reflexão crítica de leituras dos 
participantes. Assim, sabendo a importância da leitura reflexiva para a vida social, esta pesquisa tem o 
objetivo de buscar estratégias a serem utilizadas com crianças, que contribuam na formação de leitores 
que refletem sobre o que leem, e assim compreendam e ajam de forma crítica sobre uma leitura. Para 
tanto, foi feito um estudo sobre as estratégias de leitura propostas por Girotto e Souza (2010) e também 
da relação entre literatura e cinema, como formas de levar crianças a fazerem uma leitura crítica através 
da comparação das duas obras. Desse modo, alguns autores que fundamentaram esta pesquisa foram 
Freire (1989), Girotto e Souza (2010), Benicá (2016), Hutcheon (2011) e outros. A partir desta pesquisa, 
foi concluído que o uso da estratégia de leitura conexão texto-texto relacionando um livro literário com a 
sua adaptação cinematográfica é, possivelmente, uma estratégia para contribuir na formação de leitores 
reflexivos, visto que a arte da literatura e dos filmes andam juntas desde a criação do cinema, sendo 
sempre comparadas e levantando reflexões. Assim, diante deste resultado e sendo este um assunto 
relevante e vasto, resultará em outra pesquisa na qual será realizada a prática com participação de 
crianças realizando as conexões entre o livro As crônicas de Nárnia: o leão, a feiticeira e o guarda-roupa e 
sua adaptação fílmica. 
Palavras-chave: Estratégias de leitura. Literatura. Adaptação cinematográfica. 
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1.14. ECOS DO BILDUNGSROMAN EM O MEU PÉ DE LARANJA LIMA E VAMOS AQUECER O SOL,  
DE JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS 

João Pedro Sgarbi Rocha 
Zíla Letícia Goulart Pereira Rêgo 

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise qualitativa das obras O meu pé de 
laranja lima (1982) e Vamos aquecer o Sol (1982), de José Mauro de Vasconcelos, sob a perspectiva do 
conceito de romance de formação, dada a sua permanência e o caráter inovador de uma pesquisa que as 
pense como tal. Como referencial teórico, esta pesquisa adota principalmente os trabalhos de PUGA 
(2016), MAAS (2000) e SANTOS (2016), que indicam a existência do romance de formação clássico e 
fechado em seu conceito, do romance de formação mais atual e moderno, como uma evolução e/ou 
subversão do gênero tradicional, e também do romance de formação juvenil. Foi observado que, dentre 
as diversas concepções de romance de formação, algumas delas permitem a possibilidade de leitura das 
duas obras de Vasconcelos como um único romance de formação brasileiro infantil e juvenil, afinal, há 
características nessas narrativas que dialogam fortemente com os conceitos estudados, dentre as quais 
destacamos a reflexão do personagem sobre seu crescimento, o amadurecimento dele e não apenas a 
passagem do tempo e a possibilidade de as duas obras serem entendidas como um único romance de 
formação que contempla esse processo.  
Palavras-chave: Romance de formação. Literatura Infantil e Juvenil. O meu pé de laranja lima. Vamos 
aquecer o Sol. 
 

1.15. A MULTIMODALIDADE E EXPERIÊNCIA LEITORA NO LIVRO O PASSEIO, 
DE PABLO LUGONES E ALEXANDRE RAMPAZO 

Mariana Amargos Vieira 
Marisa Philbert Lajolo 

A produção literária infantil e juvenil nos últimos anos tem explorado diversas modalidades de linguagens, 
provocando assim múltiplas experiências literárias. Atualmente alguns aplicativos de leitura têm trazido 
o livro físico para o meio digital, possibilitando a disseminação da literatura infantil e juvenil produzida 
nos grandes centros para as regiões aonde o livro não chega com tanta facilidade, oportunizando mais 
crianças e jovens a ampliarem sua experiência leitora. À luz de Santaella (2004), Lévy (2011), Nikolajeva e 
Scott (2011), Moraes, Hanning e Paraguassu (2012), Lajolo e Zilberman (2017), Linden (2018), o presente 
trabalho tem como objetivo analisar a obra O passeio, de Pablo Lugones e Alexandre Rampazo, publicada 
pela editora Gato Leitor, 2017, em seus dois formatos, o físico e o digital, e como a multimodalidade 
provoca diferentes leituras e experiências cognitivas, além da fruição estética. Pois o deslizar dos dedos 
no suporte digital aproxima o leitor, de certa maneira, de uma experiência cinematográfica. A versão 
digital do livro O passeio, está presente no aplicativo de leitura Bamboleio, um serviço de streaming para 
Android e IOS, tanto para celulares quanto tablets. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Multimodalidade. Linguagens. Literatura digital. 
 

1.16. CHAVES DE LEITURA ORIENTAIS EM NURARIHYON NO MAGO 
Nathalie Santos Caldeira Gomes 

Marta Passos Pinheiro 
Este trabalho tem como tema os elementos da cultura japonesa no mangá Nurarihyon no Mago e sua 
versão animada (animê) de mesmo nome. Como referencial teórico, utilizamos os e os estudos de Luyten, 
Gravett e Chinen sobre mangás e animações japoneses. Analisamos a lenda do Nurarihyon na formação 
do personagem Rikuo Nura, o protagonista de Nurarihyon no Mago, e apresentamos uma descrição de 
outros personagens dos referidos mangá e animê inspirados no folclore japonês. Observamos, em nossa 
análise, que alguns elementos da cultura nipônica se mostraram essenciais para a compreensão de boa 
parte da narrativa. No projeto gráfico do mangá, destacou-se a imagem sequencial formada pelas capas 
dos vinte e cinco volumes da coleção, na qual está representada a hyakki yato, uma espécie de procissão 
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em que os youkais mais fracos se unem aos mais fortes para estreitar seus laços, impondo medo e poder 
sobre humanos e youkais que não fazem parte do seu clã. No animê analisado, foram acrescentados cores, 
sonoplastia, ritmo de leitura diferenciado e música para reforçar as chaves de leitura folclóricas e as 
relações de antagonismo que se pretendeu destacar. As aberturas do animê, as quais utilizam estratégias 
cinematográficas e música para prender a atenção do espectador no mundo ficcional inspirado no Shinto, 
exercem papéis similares aos de capa, lombada e contracapa do mangá, representando a hyakki yato e 
seus personagens mais importantes. 
Palavras-chave: Cultura nipônica. Mangá. Animê. Tradução intersemiótica. 
 

1.17. ENSINO DE LITERATURA INFANTIL:  
A FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS NOS ANOS INICIAIS 

Rosângela Márcia Magalhães 
Hércules Tolêdo Corrêa 

Este presente trabalho trata-se de uma pesquisa de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Ouro Preto e tem como objetivo geral identificar e analisar os modos 
de ensinar literatura infantil que levam os alunos ao sentido das obras nos primeiros e segundos anos do 
Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino, da cidade de Itabirito/MG. Para o desenvolvimento 
desta investigação, recorreremos aos princípios teóricos referentes à abordagem qualitativa. Para atingir 
os objetivos propostos desta investigação utilizaremos como instrumentos de coleta de dados, a pesquisa 
bibliográfica, o questionário, a entrevista semiestruturada e a análise de documentos oficiais relacionados 
ao contexto escolar. Os referenciais teóricos para o desenvolvimento desta pesquisa serão os estudos 
sobre letramento(s), fundamentados e desenvolvidos por pesquisadores da área, tais como Magda Soares 
e também nos consecutivos ao desenvolvimento das diferentes formas de letramento, como o conceito 
de letramento literário, que vem sendo estudado por diferentes pesquisadores brasileiros, e que tem se 
fortalecido bastante com o trabalho do Grupo de Pesquisa do Letramento Literário? GPELL, no âmbito do 
Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita - CEALE da Faculdade de Educação da UFMG, além de dialogar 
com outros estudiosos que tem como foco o ensino de Literatura e a formação de leitores literários. 
Acredita-se que esta pesquisa fornecerá elementos importantes para a compreensão do trabalho 
significativo com a literatura infantil e apontará subsídios para o desenvolvimento de estratégias 
metodológicas adequadas para a leitura literária nos primeiros anos de escolarização. Afinal, é através da 
experiência da leitura literária que é possível a formação de leitores verdadeiramente conscientes, 
abertos para as possibilidades de um mundo que não está pronto ainda, está apenas se formando para as 
diferenças, para as pluralidades, para a democracia verdadeira? (PAULINO, 2010, p.118). 
Palavras-chave: Ensino de Literatura. Letramento literário. Anos Iniciais. 
 

1.18. A CUCA NA TRADIÇÃO POPULAR, NA LITERATURA E NA SÉRIE CIDADE INVISÍVEL 
Sandra Trabucco Valenzuela 

O presente trabalho visa refletir sobre a Cuca, personagem da tradição popular, que passou a ser lenda 
do folclore brasileiro, adentrando o universo da literatura infantil. Através da transmidialidade, a Cuca 
recebeu releituras, adaptações e recriações diversas, de acordo com o suporte em que se enquadra. A 
série de TV intitulada Cidade Invisível, criada por Carlos Saldanha e roteirizada por Raphael Draccon e 
Carolina Munhóz, é um exemplo de narrativa audiovisual que propõe uma releitura dos personagens 
populares amplamente reconhecidos dentro da cultura brasileira. Nesta série, produzida pela Netflix 
(2021), há uma releitura contemporânea, adaptada ao espaço urbano do Rio de Janeiro. A Cuca associa-
se a uma feiticeira dentro de uma ambientação de thriller policial, com elementos constituintes da 
narrativa fantástica, a qual reúne e unifica personagens mitológicos do Brasil numa única histórica, que 
tem, como pano de fundo, a questão ecológica. Inicialmente, abordaremos a tradição oral e a cultura 
popular brasileira através de Câmara Cascudo. Segundo Nelly Novaes Coelho (1985), advindas de tempos 
remotos, as lendas consistem em relatos breves cujo argumento é proveniente da Tradição e que 



40 

 

 

congrega o maravilhoso e o imaginário de modo a superar o histórico e o verdadeiro. Campbell nos 
oferece o suporte teórico para o estudo do mito; sobre a adaptação, recorremos a Hutcheon (2015). 
Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Cuca. Folclore. Lendas brasileiras. Série Cidade Invisível. 

 
 

1.19. A ADAPTAÇÃO DA OBRA FÁBULAS, DE MONTEIRO LOBATO:  
AS HQS COMO UMA ESTRÁTEGIA DE APRESENTAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO INFANTIL E JUVENIL 

Valéria Cordeiro Oliveira 
Patrícia Aparecida Beraldo Romano 

Diante do mundo globalizado no qual estamos inseridos torna-se cada vez mais necessário pensar em 
estratégias de ensino modernas e inovadoras, que diminuam o distanciamento entre aluno e leitura, 
auxiliando na formação que ultrapasse a proficiência na decodificação artificial de signos, contribuindo 
para a construção de um pensamento crítico/reflexivo. A literatura infantil e juvenil pode ser uma forte 
aliada em todo este processo de formação leitora, tendo em vista que durante o ensino de base a criança 
encontra-se em plena fase de jogo simbólico e de desenvolvimento de habilidades cognitivas que mediada 
pela literatura pode ativar o imaginário, a linguagem e a compreensão. Sob esta perspectiva novas e 
infinitas possibilidades de apresentação inicial do texto literário podem ser pensadas e aplicadas, o que 
incluem diálogos entre a semiótica e a literatura permitindo o aprofundamento da interação leitor/texto, 
além de propiciar a aproximação do jovem leitor com o universo literário. Esta proposta visa apontar como 
as histórias em quadrinhos, que se caracterizam pela junção de códigos verbais e visuais, podem auxiliar 
em uma primeira apresentação do texto literário fomentando o interesse pela leitura dos textos em 
crianças e jovens tendo como possível consequência a formação de novos leitores. A obra usada como 
referência é a adaptação em História em Quadrinhos da obra Fábulas, de Monteiro Lobato, disponibilizada 
pela Editora Globo Livros. Para tanto serão analisadas as teorias de Carneiro, Hutcheon, Simões, Milton 
entre outros a fim de demonstrar a interação imagem/leitor como uma possibilidade de aplicação de 
mediação de leitura. 
Palavras-chave: Mediação. Fábulas. HQs. 
 

1.20. O PAPEL DO ROMANCE DE FANTASIA NA FORMAÇÃO DE JOVENS LEITORES 
Valter Henrique de Castro Fritsch 

O início do século XXI tem testemunhado uma intensa retomada de motivos folclóricos e míticos através 
do cinema e do Romance de Fantasia, numa surpreendente volta à magia em tempos tecnológicos, no 
qual a arte encontra-se presa a uma aporia angustiante e pendular que oscila entre sufocamentos sociais 
e torcicolos culturais, como já nos alertou Antonio Candido (1995). A partir dessa constatação torna-se 
impossível ignorar a força do fenômeno da fantasia na cena contemporânea e a intensa manifestação do 
gênero pelas artes em geral e a exploração intencional pelos veículos midiáticos. Contudo, definir o 
Romance de Fantasia, ou a fantasy fiction, não é uma tarefa fácil, como apontam as autoras Farah 
Mendlesohn (2012) e Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2017), pois o termo fantasia engloba hoje 
questões que ultrapassam as fronteiras do literário. A fantasia sempre encontrou espaços para a sua 
manifestação na literatura. Em todos os gêneros literários, podemos encontrar alusões à criaturas 
maravilhosas e seus reinos encantados, seja nas epopeias e tragédias greco-romanas, na poesia de William 
Blake, na comédia shakespeariana, no romanzo de cavalaria medieval e nas lendas arthurianas, 
desembocando nas narrativas moderna e contemporânea, no que se estabeleceu como o gênero mais 
figurativo na história da literatura - o romance. O Romance de Fantasia agrega o nome de diversos autores 
que beberam de fontes históricas e mitológicas para criar seus mundos maravilhosos. O presente trabalho 
busca compreender o retorno do interesse pela literatura de motivos maravilhosos, buscando em suas 
raízes míticas e históricas o suporte necessário para apreensão do fenômeno e legitimação dele como 
gênero literário e de que forma tal fenômeno tem contribuído para a formação de jovens leitores. 
Palavras-chaves: Romance de Fantasia. Formação de Leitores. Mito e Literatura. 
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SIMPÓSIO 2 
 

África e afrodiásporas nas literaturas infantil ou infantojuvenil  

Coordenação: Flavio García, Geraldo da Aparecida Ferreira e Luciana Morais da Silva  
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro - 15h30 a 17h (horário de Brasília)  

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Daniela dos Santos Alacrino 
Débora Cristina de Araujo 

DIÁLOGOS AFRODIAPÓRICOS ENTRE LITERATURA INFANTIL E 
O ESPÍRITO DA INTIMIDADE: FAMÍLIAS NEGRAS E A 
CONSTRUÇÃO DE AFETO 

15h45 Mara Cleide Pereira de Oliveira Querino 
Marly Amarilha 

LITERATURA INFANTIL NEGRA: O CONTADOR DE HISTÓRIAS 
AFRICANO NO CONTO ABRAÇADOS NO MATO DA GUINÉ, DE 
HELOÍSA PIRES LIMA 

16h Alexandra Britto da Silva Velasquez A CONSTRUÇÃO DA LITERATURA INFANTIL NEGRA NO 
LEGADO DE JOEL RUFINO DOS SANTOS 

16h15 Shirley de Souza Gomes Carreira A INFÂNCIA FICCIONALIZADA EM YNARI, A MENINA DAS 
CINCO TRANÇAS E PRECISAMOS DE NOVOS NOMES 

 Debate  

 

Segunda Sessão: 1 de outubro - 9h a 10h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

9h Junia Larissa Maia Ruas 
Jessyca Ellen Nunes Freiras 
Geraldo da Aparecida Ferreira 

REPRESENTAÇÕES DO INFANTIL EM TERRA SONÂMBULA: A 
DISTOPIA E O INSÓLITO NOS PERSONAGENS JUNHITO E 
MUIDINGA 

9h15 Nanci do Carmo Alves A CHUVA PASMADA: HISTÓRIAS DE ÁFRICA E BRASIL, A 
LITERATURA INFANTIL OU INFANTO JUVENIL E O FANTÁSTICO 

9h30 João Olinto Trindade Junior UMA LITERATURA DO DESEJO: POSSIBILIDADES DO INSÓLITO 
FICCIONAL NA OBRA A CHUVA PASMADA, DE MIA COUTO 

9h45 Luciana Morais da Silva MEMÓRIA E HISTÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM 
FEMININA NOVIDADE CASTIGO 

10h Juliana Cavalcante do Amaral 
Flavio García 

ZECA PERPÉTUO, ENTRE LUARMINA, O PAI E O AVÔ 

 Debate  

 

Terceira Sessão: 1 de outubro - 11h as 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Flavio García A PERSONAGEM HERÓI INFANTOJUVENIL NA CONTÍSTICA DE MIA 
COUTO 

11h15 Aline de Almeida Moura LITERATURA, EMOÇÃO E COGNIÇÃO EM O COELHO QUE FUGIU 
DA HISTÓRIA, DE ROGÉRIO MANJATE 

11h30 Demétrio Alves Paz 
Pablo Lemos Berned 

O POETA BRINQUINHEIRO: A POESIA INFANTIL DE PEDRO 
PEREIRA LOPES 

11h45 Marcela del Carmen Pulgar Alvarez 
Marly Amarilha 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA VERBO-IMAGÉTICA NA ANÁLISE DO 
CONTO ABRAÇADOS NO MATO DA GUINÉ DA AUTORA HELOISA 
PIRES LIMA NO CONTEXTO DA LITERATURA INFANTIL NEGRA 

12h Cíntia Carla Moreira Schwantes 
Graciane Cristina Mangueira Celestino 

BECOS DA MEMÓRIA: DIÁSPORA, DESLOCAMENTO E RECEPÇÃO 

 Debate  
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Quarta Sessão: 1 de outubro - 15h30 as 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Angélica Maria Santana Batista LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA PARA CRIANÇAS E JOVENS: 
DESAFIOS E LEITURAS 

15h45 Viviane de Jesus Barbosa 
Marcio Jean Fialho de Sousa 

RECONTANDO A HISTÓRIA E FORTALECENDO A IDENTIDADE: 
KIKA VAI À ILHA DE GORÉ 

16h Ananda da Luz Ferreira 
Roberta Bezerro Nascimento 

HOJE É SÁBADO!!! 

16h15 Catarina Borges de Oliveira Ribeiro 
Tânia Maria Nunes de Lima Câmara 

POR QUE CONTAR ESTA HISTÓRIA? 

16h30 Amanda Ribeiro de Almeida 
Débora Cristina de Araujo 

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO NOS MATERIAIS DO PNLD 
LITERÁRIO: RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E A LITERATURA NA 
ESCOLA 

 Debate  

 

RESUMOS 

2.1. A CONSTRUÇÃO DA LITERATURA INFANTIL NEGRA  
NO LEGADO DE JOEL RUFINO DOS SANTOS 

Alexandra Britto da Silva Velasquez 
Este estudo pretende investigar alguns aspectos da construção da literatura infantil negra a partir de três 
narrativas criadas pelo escritor Joel Rufino dos Santos (1941-2015). São elas: “A botija de ouro”; “A rainha 
Quiximbi” e “Dudu Calunga”. O primeiro conto traz a lenda da botija de ouro e remonta à época da 
escravidão no Brasil. O segundo conto mostra a criação da rainha Quiximbi, que relembra, em parte, uma 
versão africana de Iara. E o terceiro conto apresenta uma festa num terreiro de Candomblé na qual Dudu 
Calunga é confundido com Ossanha. A fim de analisarmos elementos da cultura dos povos negros na 
diáspora ou continente africano nas obras supracitadas, tomamos como base teórica o conceito de 
literatura infantil negra presente no artigo “Literatura Infantil Negra: uma discussão necessária”, de Marly 
Amarilha (UFRN) e Wagner Ramos Campos (UFRN). Em complemento ao nosso estudo, observamos, ainda 
que de forma breve, como o significante negro é tratado pelo sociólogo Stuart Hall (1932-2014) a partir 
do texto “Que ‘negro’ é esse na cultura negra?” Por fim, destacamos a relevância da narrativa folclórica 
engendrada por Rufino como forma de identidade cultural, resistência e valorização do papel do negro na 
literatura infantil brasileira. 
Palavras-chave: Literatura infantil negra. Identidade cultural. Resistência. 
 

2.2. LITERATURA, EMOÇÃO E COGNIÇÃO EM O COELHO QUE FUGIU DA HISTÓRIA,  
DE ROGÉRIO MANJATE 

Aline de Almeida Moura 
Em O coelho que fugiu da história, o escritor moçambicano Rogério Manjate narra a história do encontro 
de Mbila e um coelho. Habituada a escutar histórias sobre a astúcia dos coelhos, a menina de 6 anos se 
afeiçoa ao animal. Ela começa a conversar com ele, que não a entende por apenas saber falar “coelhês” e 
não “português”. O coelho, nomeado Dinka, interpreta as ações dos humanos como demonstrando a 
vontade de transformá-lo em alimento para a família. De fato, é isso que ocorre, mas a menina Mbila fica 
muito adoentada ao descobrir ter se deliciado com as carnes de seu amigo. Quando se recuperou da 
enfermidade, Mbila passou a afirmar que Dinka entrou dentro dela para fugir dos perigos. Nesse 
momento, o coelho revive através das histórias contadas pela menina. O livro de Manjarte traz à tona não 
apenas a tradição oral moçambicana, ao abordar as abundantes histórias com coelhos daquele contexto, 
mas também o poder transformador das narrativas. Para isso, o texto apresenta várias referências às 
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sensações e emoções vivenciadas pelas personagens. Essa característica da narrativa alinha-se com a 
recente virada cognitiva nos estudos literários, que enfatiza o papel transformador dos fenômenos 
literários. Através do reconhecimento da reciprocidade entre emoção e razão, os fenômenos literários 
são entendidos como capazes de proporcionar experiências renovadas do eu em relação ao mundo. Com 
base nisso, o objetivo desta apresentação é analisar O coelho que fugiu da história sob o viés dos estudos 
literários cognitivos a fim de enfatizar o papel transformador das ficções ao propiciar experiências 
estimulantes para os leitores (FIALHO, 2020). Justifica-se essa apresentação pela necessidade de 
reconhecer e valorizar narrativas moçambicanas pelo seu potencial transformador. 
Palavras-chave: Literatura moçambicana. Emoção. Cognição. Leitura. 
 

2.3. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO NOS MATERIAIS DO PNLD LITERÁRIO: 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E A LITERATURA NA ESCOLA 

Amanda Ribeiro de Almeida 
Débora Cristina de Araujo 

Este trabalho é fruto de duas pesquisas de Iniciação Científica que analisaram, a partir dos estudos sobre 
relações étnico-raciais e literatura infantil, o edital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
(PNLD LITERÁRIO) de 2018 e alguns de seus livros. Tal investigação se faz necessária devido à recente 
mudança nos programas de distribuição de livros no Brasil (unificação do antigo Programa Nacional 
Biblioteca na Escola e o PNLD) e pelos princípios legais das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(Parecer CNE/CP 03/2004; Resolução CNE/CP 01/2004), que estabelecem a necessidade de acervos 
literários que representem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial da população brasileira. 
Nessa dimensão, o objetivo do presente estudo é de apresentar como são construídos os discursos que 
fundamentam o edital e analisar cinco livros literários que foram escolhidos sob uma (suposta ou válida) 
proposta de valorização da cultura africana e/ou afro-brasileira. A investigação se fundamenta em estudos 
sobre representatividade e diferença na literatura infantil em programas do livro (SILVA, 2018; NUNES, 
2019); estratégias de racialização em editais (ARAUJO, 2015). Buscamos referenciais teórico-
metodológicos da Análise Crítica do Discurso (ACD) e da Hermenêutica de Profundidade (HP) para 
averiguar se existem estratégias de racialização operando no atual Programa e o impacto de tais 
mudanças na literatura oferecida às escolas, favorece ou não a implementação da Lei 10.639/2003 e os 
avanços na educação antirracista por ela proposta. 
Palavras-chave: PNLD Literário. Literatura infantil e juvenil. Relações étnico-raciais. Análise Crítica do Discurso. 

 
2.4. HOJE É SÁBADO!!! 

Ananda Da Luz Ferreira 
Roberta Bezerro Nascimento 

OgeMora, americana, de família nigeriana, é escritora e ilustradora de literatura infantil. Recebeu a 
medalha Caldecott, 2019, com o livro Thank you, Omu! e teve sua primeira obra publicada no Brasil em 
2020. O presente trabalho pretende apresentar uma análise do livro ilustrado Sábado, no intuito de trazer 
apontamentos do quanto a obra dialoga com a valores africanos e, com isso, contribui para uma educação 
para diversidade e na reelaboração da autoimagem das crianças negras. Eliane Cavalleiro (2009) provoca 
que olhemos às relações cotidianas nos espaços escolares compreendendo que crianças negras possuem 
imagem não valorizada em relação às outras, tanto fora da escola quanto dentro. Ainda porque há uma 
invisibilidade das representações positivas negras que, segundo Azoilda Trindade (2015), não é bom para 
nenhuma criança - seja negra ou não - mas, principalmente, para crianças negras que são colocadas na 
invisibilidade, levando à morte em vida. A Literatura Infantil se constitui como uma alternativa para 
construção de uma educação para diversidade, pois, como Eliane Debus (2017, p. 22) observa, “a palavra 
ficcional arrebata o leitor para um tempo e espaço que não são os seus” e, ao experienciar outros modos 
de vida, quando retorna do mundo ficcional não é mais a mesma, está carregado da experiência vivida. A 
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literatura tem a possibilidade de transformar visões de mundo, provocar diálogos mil. O trabalho é 
fundamentado em: Nilma Lino Gomes, Cuti, Azoilda Trindade, Eliane Debus, Audre Lorde, Bell Hooks, 
Eliane Cavalleiro, Maria Anória Oliveira, Conceição Evaristo e Débora Araújo. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Ensino e Relações Étnico-Raciais. Oge Mora. 

 
2.5. LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA PARA CRIANÇAS E JOVENS:  

DESAFIOS E LEITURAS 
Angélica Maria Santana Batista 

Historicamente no Brasil, o afastamento de tudo relacionado ao negro oportunizou a manutenção do 
racismo. Concomitantemente, a imagem do negro como produtor e receptor de conhecimento sempre 
foi ignorada ou desconhecida, perpetuando discursos preconceituosos. A experiência do que é produzir e 
consumir uma literatura infantojuvenil negro-brasileira, aqui vista como uma literatura afrodiaspórica, 
demonstra a necessidade de se abarcar novos sujeitos e subjetividades que manifestem o imaginário 
plural da sociedade. Assim, deve-se pensar na produção afrodiaspórica em uma vertente que vem se 
afirmando por meio de muitas lutas e produções consistentes. Os escritores negro-brasileiros atuam como 
herdeiros de uma tradição que trata do negro não pelo viés do exotismo, mas da alteridade e 
subjetividade. Sabe-se que a literatura escrita para crianças e jovens possui especificidades, dentre elas, 
a presença do protagonismo de personagens que possuam uma identificação com o imaginário 
infantojuvenil. No que diz respeito à literatura negro-brasileira infantil, um dos desafios é oferecer um 
olhar sobre os sujeitos diaspóricos que perspectivize as discussões sobre hegemonia/contra-hegemonia 
e centro/periferia, dando maior liberdade para a emergência de novos discursos, tendo como 
personagens seres que atuam e enaltecem as diferentes faces da negritude em narrativas que se valem 
de imagens que funcionam como emergência de vivências que se expressam ou pela armação de 
realidades obliteradas pela subalternidade e pela violência simbólica e/ou física, ou pela apresentação 
do lado lúdico e da resistência. 
Palavras-chaves Diáspora. Literatura negro-brasileira. Literatura infantojuvenil. 

 
2.6. POR QUE CONTAR ESTA HISTÓRIA? 

Catarina Borges de Oliveira Ribeiro 
Tânia Maria Nunes de Lima Câmara 

Apresentar o gênero textual conto sob forma de quadrinhos, neste estudo específico, acaba por aproximar 
o aluno do domínio discursivo literário, que, sem dúvida, se apresenta como espaço propício ao estudo 
de gêneros distintos, estudo esse explicitamente contemplado na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), bem como na Lei 10.639/2003. Assim, o objetivo principal da presente pesquisa é trazer luz à 
mitologia africana, utilizando as aulas de Literatura como espaço privilegiado para o desenvolvimento do 
pensamento crítico-reflexivo do aluno da Educação Básica, no propósito de impedir que ele se mantenha 
preso na caverna do desconhecimento, tal qual se apresenta no mito de Platão, em relação a algumas 
áreas do conhecimento. Diante desse cenário, surge o interesse de pesquisa da obra Conto dos Orixás, de 
Hugo Canuto. No texto em pauta, a mitologia Yourubá, de matriz africana, ganhou um novo formato para 
disseminação de suas histórias: os quadrinhos. A leitura do texto em pauta leva o aluno a conhecer os 
Orixás, presentes na cultura brasileira, transformados em super-heróis, no estilo Graphic Novel. Os contos 
apresentados revelam a essência empoderada e guerreira de divindades africanas, características essas 
que, metaforicamente, também estão presentes no cotidiano dos brasileiros, e, por isso mesmo, 
permitem ao aluno resgatar sua identidade cultural, no propósito de evitar a aquisição ou o 
desenvolvimento de práticas de intolerância e discriminação. Como suporte teórico, o estudo apoia-se 
em Bakhtin, Marcuschi, Compagnon, Debus, Jouve, Cosson, Ramos, entre outros.  
Palavras-chave: Ensino. Literatura africana. Conto. Quadrinhos. 

 
 



45 

 

 

2.7. DIÁLOGOS AFRODIAPÓRICOS ENTRE LITERATURA INFANTIL E O ESPÍRITO DA INTIMIDADE:  
FAMÍLIAS NEGRAS E A CONSTRUÇÃO DE AFETO 

Daniela dos Santos Alacrino 
Débora Cristina de Araujo 

Esta pesquisa tem como objetivo principal a análise das organizações familiares de pessoas negras na 
literatura infantil e as dinâmicas afetivas presentes nesses textos literários. Para isso, as obras Betina, de 
Nilma Lino Gomes, e Os tesouros de Monifa, de Sônia Rosa, comporão o corpus desta pesquisa, que será 
realizada por meio de análise literária. A fundamentação teórica será formada por discussões de Abdias 
Nascimento (2002), que analisa como a escravização influenciou nas dinâmicas das famílias negras no 
Brasil, e por isso a importância dos quilombos para resistência dessa população; Grada Kilomba (2019) e 
Cuti (2010) ajudam a pensar sobre o silenciamento acometido ao povo negro e como isso repercutiu 
também na literatura no Brasil; Débora Oyayomi Araujo (2020) e Sobonfu Somé (2007) contribuem para 
refletir sobre os vínculos que podem ser formados entre membros da mesma família ou que pertencem a 
um mesmo grupo. Esta última, por meio do livro O espírito da intimidade: ensinamentos ancestrais 
africanos sobre maneiras de se relacionar, é um referencial importante para se atentar sobre as famílias 
das personagens negras e as relações estabelecidas entre elas. Somé (2007) salienta como os laços na 
comunidade Dagara, lugar em que ela cresceu e constrói sua perspectiva, são concebidos e como as 
relações se efetivam, de que modo os/as ancestrais influenciam nas dinâmicas do grupo. O diálogo das 
obras literárias infantis e as discussões de Sobonfu Somé pode proporcionar reflexões importantes sobre 
narrativas produzidas em contextos afrodiaspóricos. 
Palavras-chave: Famílias Negras. Literatura Infantil. Afrodiásporas. 

 
2.8. BECOS DA MEMÓRIA: DIÁSPORA, DESLOCAMENTO E RECEPÇÃO 

Cíntia Carla Moreira Schwantes 
Graciane Cristina Mangueira Celestino 

As questões sobre as quais pretendemos nos debruçar são: se somos professores e resolvemos trabalhar 
com as questões étnicas e raciais tendo por pressuposto a lei 10.639/2003, por que só fazê-lo no dia da 
Consciência Negra? Quais as dimensões históricas e sociais que marginalizam esse debate? Para 
responder a esses questionamentos será empreendida uma análise da personagem Maria Nova, de Becos 
da Memória, romance de autoria de Conceição Evaristo. A personagem, condutora do romance, recolhe 
as histórias de seus familiares e vizinhos. Embora nem todos sejam tão explícitos como o tio Totó, que fala 
diretamente sobre a escravidão, a vida de todos eles é marcada pela ancestralidade africana escravizada, 
que os relega aos piores empregos e locais de moradia, como a favela que habitam e que no entanto, é 
tirada deles. Todos sabem se tratar de um local degradado, mas ao menos está situado no centro da 
cidade e provê uma certa facilidade de transporte para seus moradores, o que lhes será retirado no lugar 
onde forem reassentados. Vizinhos, eles vêm de locais diferentes e tem histórias diferentes de 
deslocamento e diáspora, mas todas marcadas pela precariedade. O objetivo desse trabalho é discutir 
como essas trajetórias impactam a vida dos personagens, a partir de um aporte teórico pós-colonial, bem 
como discutir a recepção da obra, que teve menor penetração no mercado livreiro, apesar de suas 
qualidades literárias. Assim, o texto discute as questões do deslocamento das populações negras e das 
dificuldades encontradas para se integrar na vida nacional. 
Palavras-chave: Diáspora. Ancestralidade africana. Lei 10.639/2003. 
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2.9. O POETA BRINQUINHEIRO: A POESIA INFANTIL DE PEDRO PEREIRA LOPES 
Demétrio Alves Paz 

Pablo Lemos Berned 
Esta comunicação se propõe a analisar os dois livros de poesia destinados ao público infantil publicados 
pelo escritor moçambicano Pedro Pereira Lopes: Viagem ao mundo num grão de pólen (2015) e O comboio 
que andava de chinelos (2019). A leitura de textos analíticos de Aurélio Ginja, Celso Celestino Cossa, Eliane 
Debus e Maria Anória de Jesus Oliveira, assim como as entrevistas com o autor realizadas por Eliane Debus 
e Flávio Garcia serviram como fortuna crítica para o trabalho, tendo em vista que a faceta poética do autor 
não é tão analisada quanto a contística. Percebemos, em suas obras, um diálogo com a criança a partir do 
ponto de vista infantil sobre o mundo que a cerca e a sua imaginação. Dessa forma, dedicamos a análise 
para observar temas recorrentes e recursos poéticos explorados, tais como a musicalidade, os elementos 
gráficos e algumas figuras de linguagem, que compõem a poesia do autor moçambicano, de modo que os 
poemas equivalem a brinquedos que estimulam a criança a um primeiro contato não só com o texto 
literário, mas também com o livro como objeto. Ao mesmo tempo, sua produção literária também suscita 
ao leitor a reflexão sobre a realidade, provocando um olhar sensível por perspectivas alternativas às 
tradicionalmente privilegiadas. Em nossa hipótese, Pedro Pereira Lopes é um poeta brinquinheiro, porque 
cria uma série de brinquedos com as palavras em sua produção. 
Palavras-chave: Literatura moçambicana. Literatura infantil. Poema. 
 

2.10. A PERSONAGEM HERÓI INFANTOJUVENIL NA CONTÍSTICA DE MIA COUTO 
Flavio García 

Em alguns dos contos de Mia Couto, há personagens protagonistas figuradas como crianças a caminho da 
adolescência, que, por suas virtudes éticas e psicológicas, são compostas com valor positivo em termos 
axiológicos, sociais ou morais, e suas ações, excepcionais e muitas vezes difíceis de entender, resultam 
em triunfo sobre o caminho acidentado da narrativa. No universo dos estudos narrativos, essas 
personagens protagonistas são reconhecidas como heróis, destacando-se de demais personagens e, 
mesmo, de quaisquer outras coprotagonistas que possam surgir no texto. Tal fenômeno composicional se 
dá, por exemplo, em “O dia em que explodiu o Mabata Bata”, de Vozes anoitecidas, “O embondeiro que 
sonhava pássaros”, de Cada homem é uma raça, “Nas águas do tempo”, de Estórias abensonhadas, “O 
menino que escrevia versos”, de O fio das missangas, e O pátio das sombras. 
Palavras-chave: Figuração de Personagem. Personagem Herói Infantojuvenil. Sonho. Contística. 

 
2.11. UMA LITERATURA DO DESEJO? POSSIBILIDADES DO INSÓLITO FICCIONAL  

NA OBRA A CHUVA PASMADA, DE MIA COUTO 
João Olinto Trindade Junior 

Pensar o fantástico como uma possibilidade de discurso contra-hegemônico exige que não se limite ao 
viés todoroviano, para o qual esse surge como uma forma de transgressão de tabus. Tentando fugir dessa 
premissa, Jackson aborda o fantástico como mas uma manifestação de um desejo excluído da ordem 
natural, um ponto de partida para a verdadeira natureza dos nossos desejos e do nosso ser. Mesma 
abordagem está presente em pesquisadores do campo das literaturas infantojuvenis, como Zilberman 
(2003), a qual salienta como, em uma de suas origens, esse tipo de literatura, assim como a escola em sua 
origem moderna, surge com a função de exercer os meios de controle do desenvolvimento intelectual da 
criança, a castração institucionalizada. Porém, diversos escritores trarão contribuições que levarão ao 
questionamento do que seria, de fato, uma literatura infantojuvenil. Nessas premissas, nos propomos a 
analisar como Mia Couto, que após toda uma produção ficcional na qual aborda elementos da infância 
adentra mais intensamente no campo da produção literária infantojuvenil, promove suas experiências 
literárias. Ao analisar a obra A Chuva Pasmada (2003), objetiva-se observar como, em seu processo de 
construção ficcional, Mia Couto representa essa busca pelo desejo já apontado por Jackson, espécie de 
fantasia castrada, e como o faz por meio da irrupção do elemento insólito na narrativa. Nessas 
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experiências, a ficção miacoutiana demonstra uma função subversiva de inverter a ordem ao revertê-la, 
possibilitando, assim, que o sujeito resgate todo um elemento socioformativo perdido, todo um outro 
fora do discurso oficial, racional, hegemônico. 
Palavras-chave: Insólito ficcional. Literatura infantojuvenil. Desejo. LiteraturaContra-hegemônia. Mia Couto. 
 

2.12. ZECA PERPÉTUO, ENTRE LUARMINA, O PAI E O AVÔ 
Juliana Cavalcante do Amaral 

Flavio García 
Zeca Perpétuo, coprotagonista de Mar me quer, de Mia Couto, é uma personagem profundamente 
marcada por acontecimentos de sua infância, que determinam sua existência adulta. Seu percurso é 
envolto pelas figuras do pai e do avô, já mortos, mas que, contudo, se fazem presentes em seu quotidiano, 
seja pelas lembranças que tem dos tempos de criança, seja pelo contato metafísico mantém entre o 
mundo dos vivos e o dos mortos, pois ele conversa com seu avô, em resgate continuado da ancestralidade. 
Zeca é apaixonado por Luarmina, sua vizinha, personagem enigmática. No final da narrativa, fica-se sem 
saber se ela é a mulher com quem seu pai traíra sua mãe e, mesmo, se ele é acometido pela maldição que 
seu pai lhe imputa caso não continuasse a cultuar aquela mulher e vem a morrer. A história de Mia Couto 
dialoga com crenças africanas diversas e traz à luz um cenário próprio da beira mar. Tendo em vista esse 
contexto, o presente trabalho busca refletir acerca dos processos compositivos da figura de Zeca 
Perpétuo, com base nos aportes teóricos dos estudos narrativos. 
Palavras-chave: Narrativa moçambicana. Mia Couto. Ancestralidade. Figuração de personagens. 
Insólito Ficcional. 

 
2.13. REPRESENTAÇÕES DO INFANTIL EM TERRA SONÂMBULA:  

A DISTOPIA E O INSÓLITO NOS PERSONAGENS JUNHITO E MUIDINGA 
Junia Larissa Maia Ruas 

Jessyca Ellen Nunes Freiras 
Geraldo da Aparecida Ferreira 

Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto, é considerado um dos maiores expoentes da 
produção literária africana do século XX. Nesta comunicação buscaremos enfocar a utilização do insólito 
e da distopia como temas estruturantes das duas narrativas que se desenvolvem ao longo do livro. Num 
texto recheado de tradições e crenças daquele povo africano, apontaremos para uma vertente de leitura 
que privilegia o fantástico, o mágico, enfim, as manifestações do insólito, bem como os acontecimentos 
distópicos como partes fundamentais na estrutura dessa obra, em especial sob a ótica dos personagens 
infantojuvenis Junhito e Muidinga. A utilização de fatos insólitos e distópicos na construção narrativa vem 
sendo discutida ao longo dos tempos e despertando acalorados debates, especialmente, quando se parte 
para definições de conceitos. Tentaremos demonstrar com esse nosso texto que em Terra Sonâmbula 
encontramos uma nova perspectiva para a presença do insólito e da distopia. Evidenciaremos que nessa 
obra, o autor cria toda uma estrutura narrativa ancorada nestes dois pilares temáticos. Buscaremos ainda, 
comprovar que essas duas temáticas passam a ser os fios condutores que unem as duas estórias que vão 
sendo contadas ao mesmo tempo e que se encontram num final que deixa em aberto novas perspectivas 
para um povo que sai de uma guerra contra um inimigo externo e entra em outra contra os próprios 
irmãos assim como os aspectos representativos que os dois personagens em destaque neste trabalho 
desempenham no romance. Como referencial teórico inicial usaremos Tzvetan Todorov, Edward Said, 
Russel Jacoby, Marilena Chauí, dentre outros. 
Palavras-chave: Insólito. Distopia. Infantil. Literatura Africana. 
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2.14. MEMÓRIA E HISTÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM FEMININA NOVIDADE CASTIGO 
Luciana Morais da Silva 

O presente trabalho tem por objetivo discutir o processo de composição da personagem Novidade 
Castigo, percebendo o modo como sua estruturação contribui para uma reflexão acerca dos mundos e 
submundos narrativos. Tais mundos ficcionais são constructos discursivos, munidos de estratégias de 
composição, que culminam na confecção de uma arquitetura textual geradora de múltiplos sentidos. O 
objeto a ser analisado é o conto “As flores de novidade” (2009, p. 19-25), parte do livro Estórias 
Abensonhadas (2009), do escritor Mia Couto. Trata-se de um conto em que os complexos sentidos da 
memória e da história vão sendo apresentados a partir de um olhar feminino infantil e ingênuo. Na 
constituição dessa narrativa moçambicana, a guerra atravessa vidas e faz agonizar laços fraternos, 
tornando até mesmo a composição do narrador uma marca da desconstrução presente em suas 
descrições do cenário conflituoso e desalentador. Pretende-se, portanto, notar as nuances de composição 
da personagem, demonstrando os preenchimentos e vazios formadores da constituição da infância. Para 
tanto, refletir-se-á acerca dos desdobramentos da guerra e das aflições em torno da família como marcos 
identitários da formulação de personagens que, a seu modo, ilustram as cicatrizes deixadas nos humanos 
e também na terra pelo conflito armado. A percepção da guerra é, desse modo, desencadeada pelo olhar 
de um narrador e filtrada pelas ações de uma menina. 
Palavras-chave: Memória. História. Personagem. Infância. Feminino. 

 
2.15. LITERATURA INFANTIL NEGRA: O CONTADOR DE HISTÓRIAS AFRICANO  

NO CONTO “ABRAÇADOS NO MATO DA GUINÉ”, DE HELOÍSA PIRES LIMA 
Mara Cleide Pereira de Oliveira Querino 

Marly Amarilha 
Desde tempos remotos, as sociedades possuem um repertório de narrativas, que são passadas de geração 
a geração, que contam suas histórias. Onde há grupos humanos, há histórias a serem contadas e, onde há 
histórias sendo contadas, há um contador de histórias. Este estudo visa discutir o papel do narrador-
contador de histórias africano apreciado a partir do conto “Abraçados no mato da Guiné”, da autora 
Heloísa Pires Lima, inserido no livro Amores em África (2017), organizado por Lenice Gomes e ilustrado 
por Denise Nascimento. O conto faz parte de uma seleção de livros escolhido para compor o repertório 
literário do projeto de pesquisa “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula” 
(AMARILHA, [CNPq, 2018-2022]), do qual este estudo, de cunho bibliográfico, se insere como um de seus 
afluentes. Entendemos que, ler literatura é uma atividade experiencial que possibilita ao leitor vivenciar 
situações, sentimentos e emoções, que propiciam a construção de um conhecimento a partir do lido. 
Assim, a leitura e a audição de narrativas ficcionais são capazes de produzir encontros dos quais, 
inevitavelmente, saímos sensibilizados e, não raramente, transformados. Com essa delimitação, 
aspiramos que este estudo possa evidenciar aspectos que valorizam as culturas negras, contribuindo para 
que jovens leitores e professores em formação possam alargar horizontes sobre essa temática e, assim, 
fomentar uma educação antirracista. Pois, não se valoriza aquilo que se desconhece. Foram utilizadas 
como referências teóricas, os estudos de Amarilha (2012;2013), Braga (2011), Brait (2017), Bispo (2011), 
Duarte (2021), Carvalho (2017), Leite (1985), Lodge (2009), Sisto (2012; 2020). 
Palavras-chave: Literatura Infantil Negra. Contador de Histórias Africano. Abraçados no mato da Guiné. 

 
2.16. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA VERBO-IMAGÉTICA NA ANÁLISE DO CONTO “ABRAÇADOS NO 

MATO DA GUINÉ” DA AUTORA HELOISA PIRES LIMA NO CONTEXTO DA LITERATURA INFANTIL NEGRA 
Marcela del Carmen Pulgar Alvarez 

Marly Amarilha 
O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica e visa propiciar uma breve discussão acerca da 
importância da ilustração em obras de literatura infantil negra. A análise do conto “Abraçados no mato 
da Guiné” da autora Heloísa Pires Lima, inserido no livro Amores em África (Ed. Paulinas, 2017), organizado 
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por Lenice Gomes e ilustrado por Denise Nascimento, faz parte de uma seleção de livros escolhido para 
compor a seleção literária do projeto de pesquisa matriz “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do 
silêncio na sala de aula” (AMARILHA, [CNPq, 2018-2022]), do qual esse estudo de caráter bibliográfico se 
insere. Entendemos que, literatura é criação em palavra, com palavras, é potência de afeto, sua conexão 
com o leitor é tão profunda que este acaba sendo transformado nessa interação. Ao mesmo tempo, é 
cada vez mais frequente o uso da linguagem imagética nos livros de literatura infantil negra, ela estimula 
os conhecimentos prévios e a capacidade de antecipação do leitor, e oferece novos significados e 
interpretações ao texto escrito. Portanto, se faz necessário apreciá-la cuidadosamente, para estabelecer 
conexões e provocações além da narrativa. O referencial teórico está basado nos estudos desenvolvidos 
por Amarilha (2009; 2013); Bispo (2011); Camargo (1995); Faria (2004); Manguel (2001) e Ramos; Nunes 
(2013). A análise desse conto, destaca a importância do diálogo entre texto e ilustração, visto que, 
transmite ao leitor mensagens evocativas que carregam a religiosidade, a ancestralidade, concepções de 
vida e morte e a participação da mulher na cultura africana. 
Palavras-chave: Literatura infantil negra. Ilustração na narrativa. Abraçados no mato da Guiné. Religião de 
matriz africana. Valores afro-civilizatórios. 

 
2.17. A CHUVA PASMADA: HISTÓRIAS DE ÁFRICA E BRASIL, A LITERATURA INFANTIL OU 

INFANTOJUVENIL E O FANTÁSTICO 
Nanci do Carmo Alves 

Em A chuva pasmada de Mia Couto temos um narrador menino, chamado de pasmado por seus pais por 
ser “lento no fazer e demorado no pensar” (COUTO, 2004), ainda “sem vocação coisa para realizar coisa 
alguma” (COUTO, 2004). Mas é ele o responsável por transitar entre os antepassados, reproduzir as 
histórias ouvidas de seu avô, as indagações sobre a chuva que não caía e é por ele e em torno dele que 
surge a história da fábrica e das relações entre patrão e empregado, brancos e negros. Assim como o 
fantástico, as literaturas infantil ou infantojuvenil as temáticas transitam pela fantasia seja com a aparição 
de seres mágicos, com a manifestação de elementos sobrenaturais etc., ou com alusões a universos 
espaciotemporais dissonantes em relação àqueles habitados por seu público leitor, só que, nessas 
vertentes ficcionais, não há, obrigatoriamente, estranhamento, incoerência ou hesitação, pois, muitas 
vezes, o fenômeno insólito já é esperado, senão que, mesmo, demandado pelas personagens, logo, 
instalado na expectativa do leitor real cujo imaginário, explicável, principalmente pela faixa etária, é 
recheado de fantasias. Seria, talvez, uma daquelas situações em que o Fantástico descamba para o 
Maravilhoso ou, ainda possível, o entendimento do Fantástico não em sua concepção genológica, mas em 
sua perspectivação modal, caminho adotado por Irène Bessière (1974) e Felipe Furtado (2012, última 
atualização) entre tantos outros. 
Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Fantástico. A Chuva Pasmada. 

 
 

2.18. A INFÂNCIA FICCIONALIZADA EM YNARI, A MENINA DAS CINCO TRANÇAS  
E PRECISAMOS DE NOVOS NOMES 

Shirley de Souza Gomes Carreira 
A infância tem sido retratada de formas diferenciadas em obras de autores africanos contemporâneos. 
A situação dos países pós-independência, os conflitos internos e as guerras passaram a fazer parte de 
uma literatura destinada a um público infantil e juvenil. Interessa-nos, neste trabalho, examinar as 
diferentes perspectivas diferentes acerca dessa temática por meio da análise de duas obras: Ynari, a 
menina de cinco tranças, de Ondjaki, e Precisamos de novos nomes, de NoVilolet Bulawayo. Para tanto, 
abordaremos brevemente a concepção de infância ao longo do tempo, bem como a representação da 
infância na literatura africana contemporânea, partindo da premissa de que se há obras para crianças e 
jovens que incorporam temas tais como a guerra, umas optam por abordá-los pelo viés da tradição, das 
narrativas orais, enquanto outras optam por uma perspectiva realista e destituída da aura de magia e 
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encantamento que, via de regra, tem caracterizado a literatura para esse tipo de público. Em nossa 
análise, recorremos a textos teóricos de Philippe Ariès, Gaston Bachelard, Paul Connerton, Jean 
Chevalier, Nelly Novaes Coelho e Amauri Pereira. 
Palavras-chave: Infância. Guerra. Literatura Africana. 

 
2.19. RECONTANDO A HISTÓRIA E FORTALECENDO A IDENTIDADE: KIKA VAI À ILHA DE GORÉ 

Viviane de Jesus Barbosa 
Marcio Jean Fialho de Sousa 

O objetivo central deste trabalho é analisar os recursos simbólico-discursivos do livro O Mar que banha a 
Ilha de Goré, publicado em 2014, escrito por Kiusam de Oliveira e ilustrado por Taisa Borges, como um 
instrumento de valorização do território africano e de seus diversos povos. Levando em consideração os 
aspectos históricos, como a tragédia imposta aos povos africanos pelo colonialismo europeu, a pretensa 
superioridade da cultura branca, a escravidão e a dominação na colonização das Américas, Kiusam de 
Oliveira, instrumentaliza a personagem Kika - situada espacialmente no continente africano, mais 
especificamente na Ilha de Goré, no Senegal - para criar o belo, em um caminho inverso pelo continente 
africano. Nessa viagem à Ilha de Goré, Kika é capaz de recontar a história de seus ancestrais, além de 
fortalecer sua identidade enquanto criança negra brasileira. Nesse sentindo, a relevância desta pesquisa 
consiste também em apontar alternativas de enfretamento ao racismo e em promover a valorização das 
estéticas, das culturas, das memórias, das histórias e das identidades da África e da diáspora negra, para 
uma formação antirracista, pois a escola, muitas vezes, se apresenta como um espaço de reprodução do 
racismo, estruturado na sociedade brasileira. Para tanto, utilizaremos como fundamentação teórica Grada 
Kilomba, Stuart Hall, Ana Celia da Silva, Luiz Silva Cuti, Kiusam de Oliveira, Gregorim Filho, Lélia Gonzalez 
e Chimamanda Ngozi Adichie. 
Palavras-chave: História. Identidade. África. 
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SIMPÓSIO 3 
 

As literaturas para infância e juventude e as temáticas afro-brasileiras e africanas: percursos 
Coordenação: Eliane Debus, Sara Laisse e Zâmbia Osório dos Santos 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro - 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Maria Aparecida Rita Moreira 
 

MARIA FIRMINA DOS REIS E ANTONIETA DE BARROS: LITERATURA 
NEGRA FEMININA 

11h15 Patrícia Barros Soares Batista 
Letícia Gomes Pereira 

A ESCREVIVÊNCIA NA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA PARA 
CRIANÇAS E JOVENS: UM OLHAR SOBRE A OBRA VERMELHO, DE 
MARIA TEREZA 

11h30 Luana Rodrigues de Oliveira dos 
Santos 

NO EMBALO DAS ONDAS DO MAR A GENTE SE REENCONTRA 

11h45 Darville Lizis Souza Moreth ENTRE CHICO REI E CHICA DA SILVA: ESCRAVIDÃO E GÊNERO NA 
LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 29 de setembro - 15h30 a 17h00 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Beatriz Fernandes Ferreira Portela 
Ione da Silva Jovino 

A REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS NEGRAS NA CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS A PARTIR DE UMA PESQUISA NETNOGRÁFICA 

15h45 Sandra Aparecida Gurgel Vergne HISTÓRIAS AFROINDÍGENA E AFRICANA COMO POSSIBILIDADE DE 
CURA. 

16h Maria Laura Pozzobon Spengler 
Caroline Machado 

QUANDO O MUNDO GANHA UM NOVO OLHAR A PARTIR DA 

MINHA JANELA  

16h15 Tatiana Valentin Mina Bernardes AS LITERATURAS AFRICANAS E AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: POSSIBILIDADES DE MEDIAÇÃO LITERÁRIA 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 30 de setembro - 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11:00 José dos Remédios 
Sara Antónia Jona Laisse 

LITERATURA INFANTOJUVENIL: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO 
PRIMÁRIO EM MOÇAMBIQUE 

11:15 Aurélio José Cuna 
Sara Antónia Jona Laisse 

LER NA ALDEIA DOS CROCODILOS, DE ADELINO TIMÓTEO: UMA 
EXPERIÊNCIA DE EMANCIPAÇÃO HUMANA 

11:30 Edneide Maria Ferreira Santos 
Elaine Lima 
Eliane Debus 

KANOVA E O SEGREDO DA CAVEIRA, DE PEDRO PEREIRA LOPES, E 
AS DIFERENTES FORMAS DE PENSAR A TRADUÇÃO E A 
ADAPTAÇÃO NA LITERATURA PARA A INFÂNCIA 

11:45 Cristiane Madanêlo (RE)SIGNIFICANDO O PASSADO ENTRE VOZ E LETRA EM O REI 
MOCHO (2012/2016), DE UNGULANI BA KA KHOSA 

12:00 Laila Maheirie Barreto 
Eliane Debus 

DE METAMORFOSES: O CASAMENTO MISTERIOSO DE MWIDJA, 
DE ALEXANDRE DUNDURO 

 Debate 
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Quarta Sessão: 1 de outubro - 09h a 10h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

9:00 Zâmbia Osório dos Santos 
Eliane Santana Dias Debus 

A PRODUÇÃO DE ANGELINA NEVES PARA AS INFÂNCIAS: DE LÁ 
PARA CÁ 

09:15 Sabrina Ferraz Fraccari 
Demétrio Alves Paz 

ORATURA, REESCRITURA E SIMBOLISMO NA LITERATURA 
INFANTOJUVENIL DE ONDJAKI 

9:30 Maria Cecília Rufino A TRADIÇÃO EM O CONVIDADOR DE PIRILAMPOS (2017), DE 
ONDJAKI 

9:45 Enio Gontijo de Lacerda CONFIGURAÇÕES DO ESPAÇO SOCIAL E DA LINGUAGEM NA OBRA 
DE ONDJAKI 

10:00 Sonia Dalva Pereira da Silva 
Débora Cristina de Araujo 

AÇÕES FORMATIVAS EM LITERATURA INFANTIL E JUVENIL COM 
TEMÁTICA DA CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 

 Debate 

 

RESUMOS 

3.1. LER NA ALDEIA DOS CROCODILOS, DE ADELINO TIMÓTEO:  
UMA EXPERIÊNCIA DE EMANCIPAÇÃO HUMANA 

Aurélio José Cuna 
Sara Antónia Jona Laisse 

Hoje é lugar-comum afirmar-se que a cultura de ler se sedimenta a partir da tenra idade. Em Moçambique, 
porém, ainda é pouca a intervenção, em prol da massificação da leitura em crianças, adolescentes e jovens. 
São evidências desse facto a escassez de livros e de trabalhos de análise da literatura infantojuvenil. Assim, 
este trabalho tem como objectivo despertar a atenção para a função fundadora do género literário 
infantojuvenil, na formação de leitores- futuros cidadãos. Assim, tomando como objecto de estudo a obra 
Na Aldeia dos Crocodilos, do escritor moçambicano Adelino Timóteo, analisamos a voz do narrador, as 
acções e vozes das personagens. Para o efeito, concentrámo-nos nos excertos do discurso do narrador e do 
discurso e acções das personagens, com o interesse de, através de um exercício de desconstrução do texto, 
identificarmos e interpretarmos os elementos socioculturais representados. Os resultados deste exercício 
permitiram-nos perceber que a história re (constrói) valores como a tradição, a justiça, a justeza, o poder, a 
alteridade, o respeito mútuo, o trabalho, a educação/instrução, a tenacidade e a bravura, todos permeados 
pelo sobrenatural (fantástico) que atravessa o texto. Concluímos que o contacto com estes valores, por 
mediação da leitura, concorre para a formação do futuro cidadão, emancipado. 
Palavras-chave: Género infantojuvenil. Formação. Leitores 
 

3.2. A REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS NEGRAS NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  
A PARTIR DE UMA PESQUISA NETNOGRÁFICA. 

Beatriz Fernandes Ferreira Portela 
Ione da Silva Jovino 

A proposta faz parte de um projeto cujo objetivo principal é estudar a origem da contação de histórias em 
perspectivas teóricas e práticas, numa vertente voltada para a cultura afro-brasileira e africana. A pesquisa 
também visa analisar como é construída a representação de personagens negras em obras destinadas 
para o público infantil. Para tanto, tem sido elaborada uma netnografia das atividades de 
aproximadamente 10 contadoras de histórias durante o período de pandemia. A observação está sendo 
feita a partir do levantamento das histórias contadas em um canal televiso aberto, da cidade de Ponta 
Grossa (PR) num programa criado em 2020 para substituir as aulas presenciais do ensino fundamental I 
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das escolas municipais, em tempos de pandemia de covid-19. O referencial teórico conta com Kozinets 
(2014) sobre netnografia, Hall (2016) sobre representação, Debus (2012) a respeito da literatura infantil 
com personagens negros, história e Cultura afro-brasileira e africana a partir do Parecer CNE 3/2004 e de 
Jovino (2006). A fundamentação teórica acerca da origem da contação de histórias será apoiada em Corino 
(2017), para compreender o seu funcionamento e sua influência na formação do leitor. Nesta 
apresentação, daremos prioridade aos resultados que dizem respeito ao levantamento bibliográfico e 
parte da netnografia sobre a atuação das contadoras no ano de 2020, sobre os livros e histórias com 
personagens negros apresentados por elas no programa educativo e outras atividades online, dando 
visibilidade para narrativas que trabalhem com a diversidade étnico-racial de forma positivada. 
Palavras-chave: Literatura infantil juvenil. Contação de histórias. Cultura afro-brasileira e africana. Representação. 
 

3.3. (RE)SIGNIFICANDO O PASSADO ENTRE VOZ E LETRA EM O REI MOCHO (2012/2016)  
DE UNGULANI BA KA KHOSA 

Cristiane Madanêlo 
Ungulani Ba Ka Khosa, premiado ficcionista moçambicano, estreia na Literatura Infantil com O rei mocho 
(2012), reeditado no Brasil em 2016. Essa narrativa inaugura a coleção “Contos moçambicanos” da Editora 
Kapulana, cuja proposta é revisitar histórias da tradição oral, sempre transcritas no livro. Entendendo esse 
debruçar-se sobre o passado como uma oportunidade de estabelecer novos olhares, como explicita Laura 
Padilha em Entre voz e letra (2007), a coleção revela possibilita uma revitalização desse legado. O rei 
mocho é um conto tradicional da etnia Sena e narra a história de pássaros que resolvem eleger o mocho, 
espécie de coruja, como seu líder. O desfecho dos acontecimentos revela uma explicação para a coruja 
ter hábitos noturnos, configurando uma forma de conhecimento pautada no narrado. Na versão 
contemporânea, Ungulani insere o elemento humano por meio de um diálogo entre pai e filho, reforçando 
a ideia de repasse da tradição entre gerações. Assim, o autor revisita, com seu O rei mocho, esse legado 
da tradição oral e, a partir dele, empreende uma recriação, fenômeno frequente nas literaturas africanas 
de língua portuguesa contemporânea. Neste trabalho, refletir-se-á sobre como essa obra revitaliza a 
tradição moçambicana e também marca resistência ao abafamento de vozes que Gayatri C. Spivak 
problematiza em Pode o subalterno falar? (2010) e Albert Memmi analisa em Retrato do colonizado 
precedido do retrato do colonizador (2007). Ainda nessa perspectiva, serão consideradas especificidades 
da Literatura Infantil nesse diálogo entre tradição e modernidade, estabelecido por meio de palavras orais 
e escritas, ilustrações e projeto gráfico. 
Palavras-chave: Ungulani Ba Ka Khosa. O rei mocho. tradição oral. literatura moçambicana.  
 

3.4. ENTRE CHICO REI E CHICA DA SILVA: ESCRAVIDÃO E GÊNERO NA LITERATURA INFANTOJUVENIL 
Darville Lizis Souza Moreth 

As representações do negro e da negra na literatura muito nos sugerem do imaginário social subjacente. 
Ao transpor para a ficção figuras afro-brasileiras lendárias e controversas como Chico Rei e Chica da Silva, 
o presente interfere no passado, dialeticamente, ressignificando-o. Ambas as personagens integram o 
panteão de heróis negros/heroínas negras, alcunhados de Rei de Vila Rica e de Rainha do Tejuco. Vultos 
históricos significativos que foram incorporando características peculiares ao longo do tempo. De Chica 
da Silva, há fontes documentais fartas de sua existência; de Chico Rei, somente memórias e histórias 
transmitidas, oralmente, de geração à geração. Anseios do hoje buscam respostas no pregresso 
projetando um devir. Nosso corpus, os livros Chica da Silva, a mulher que inventou o mar, de Lia Vieira e 
Chico Rei, de Renato Lima, aponta-nos traços singulares relativos à escravidão e à marcação de gênero. 
Os discursos, inclui-se o literário, não são, segundo Chartier (1990), neutros, pois formam estratégias e 
práticas legitimadoras de uma ordem determinada. Refletiremos como o ser mulher negra e o ser homem 
negro em cativeiro e, posteriormente, em liberdade, são transladados para a literatura e de quais 
maneiras essas representações interagem e respondem/correspondem às expectativas contemporâneas. 
Morrison (2019) e Nascimento (2021), sobretudo em relação aos aspectos problemáticos das figurações 
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das personagens estudadas, nortearão a análise comparativa dos sentidos e significados atribuídos, na 
literatura infantojuvenil, à Chica da Silva e a Chico Rei. 
Palavras-chave: Chico Rei. Chica da Silva. Escravidão. Gênero. Representação. 
 

3.5. KANOVA E O SEGREDO DA CAVEIRA, DE PEDRO PEREIRA LOPES, E AS DIFERENTES FORMAS DE 
PENSAR A TRADUÇÃO E A ADAPTAÇÃO NA LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Edneide Maria Ferreira Santos 
 Elaine Lima 

Este trabalho aborda a literatura para infância a partir de temáticas da tradução procurando destacar as 
teorias do multilinguismo e da adaptação na linguagem dos quadrinhos, tendo como ponto de partida o 
livro Kanova e o Segredo da Caveira do escritor moçambicano Pedro Pereira Lopes. O objetivo é dialogar 
com o exercício da tradução para o changana e da adaptação para os quadrinhos do livro em tela, 
contribuído para a disseminação das literaturas africanas de língua portuguesa para infância, em 
particular de Moçambique. O referencial teórico parte dos estudos de Hutcheon (2013), Nhampoca 
(2013), Noa (2019), Verdoline (2021), entre outros.  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Infância. Tradução. Adaptação. Moçambique. 
 

3.6. CONFIGURAÇÕES DO ESPAÇO SOCIAL E DA LINGUAGEM NA OBRA DE ONDJAKI 
Enio Gontijo de Lacerda 

Este estudo pretende estabelecer uma relação entre o espaço da linguagem e espaço social nas literaturas 
africanas de língua portuguesa, mais especificamente na obra A bicicleta que tinha bigodes, do escritor 
angolano Ondjaki, e seus diálogos com o universo infantil a partir da linguagem encenada na obra. Esta 
espacialidade da linguagem nos mostra as profundas incursões feitas pelo autor africano no intuito de 
elastizá-lo, seja através de referências seja com as criações inusitadas daquele universo infantil a nível 
linguístico, apagando sua fixidez, ampliando e modificando este espaço e colocando em evidência a 
heterogeneidade e multiplicidade da cultura e sociedade ali inserida. A partir das considerações de Luís 
Brandão, em Teorias do espaço literário, acerca da espacialidade da linguagem, nota-se que a construção 
do texto apresenta uma dimensão que atinge outras esferas além da estética. No tocante à visualidade, 
sonoridade e dimensão tátil do signo verbal, percebemos que o espaço, assim como as literaturas 
africanas estão em permanente construção, o que corrobora com a teoria defendida por Doreen Massey 
suscitando novas políticas de espacialidade. No romance A bicicleta que tinha bigodes, temos a voz de um 
personagem que fala da margem e seu discurso apenas se revela completamente pela inventividade que 
ele alcança em sua fala e é fundamentada na construção da narrativa. Verificar-se-á, pois, as relações 
existentes entre o campo semântico, o espaço social (notavelmente nos episódios que têm a rua como 
cenário) e sua composição na obra, já que de acordo com a perspectiva aqui defendida, língua e espaço 
estão em constante interação.  
Palavras-chave: Literatura africana. Literatura infantojuvenil. Espaço da linguagem. Espaço social. 
 

3.7. LITERATURA INFANTOJUVENIL:  
UMA PROPOSTA PARA O ENSINO PRIMÁRIO EM MOÇAMBIQUE 

José dos Remédios 
Sara Antónia Jona Laisse 

O trabalho que propomos apresentar é intitulado Literatura infantojuvenil: uma proposta para o ensino 
primário em Moçambique. Na verdade, este foi um dos requisitos exigidos para a conclusão do módulo 
Ensino da Literatura em Língua Portuguesa, orientado pela Professora Sara Jona Laisse, no curso Mestrado 
em Educação/ Ensino de Português, na Universidade Pedagógica de Maputo. O objectivo principal do estudo 
é discutir a adequabilidade e aplicabilidade dos seguintes livros no ensino primário em Moçambique: O pátio 
das sombras, de Mia Couto; Na aldeia dos crocodilos, de Adelino Timóteo; O caçador de ossos, de Carlos dos 
Santos; e Leona, a filha do silêncio, de Marcelo Panguana. Escolhemos os quatro livros porque representam 
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o que de melhor tem sido publicado no contexto moçambicano em termos de literatura para crianças e 
adolescentes. Por isso mesmo, embora não tenham sido adoptados ao ensino em Moçambique, em 2018, 
foram considerados “Altamente recomendáveis” e chegaram à final do Prémio Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil/Prémio FNLIJ 2018, no Brasil. O grande vencedor foi Mia Couto. A fim de alcançarmos o 
objectivo a que nos propomos, primeiro, iremos analisar, numa perspectiva desconstrutivista, as obras em 
referência, dando atenção a aspectos temáticos e morfológicos do conto. Depois, iremos justificar por que 
os quatro contos constituem uma vantagem para a aprendizagem das crianças. Ao longo da análise, com 
efeito, iremos recorrer a algumas perspectivas teóricas, defendidas por autores como Bloom (1995), Ceia 
(1999), Rosário (2007), Todorov (1977) e Propp (1984).  
Palavras-chave: Literatura. Literatura infantojuvenil. Ensino primário. 
 

3.8. DE METAMORFOSES: O CASAMENTO MISTERIOSO DE MWIDJA, DE ALEXANDRE DUNDURO 
Laila Maheirie Barreto 

Eliane Debus 
Esta comunicação busca analisar o diálogo entre a linguagem verbal e linguagem visual, em particular no 
tema da metamorfose no livro O casamento misterioso de Mwidja, de Alexandre Dunduro e integra o 
projeto “A literatura moçambicana para infância publicada no Brasil: a coleção Contos de Moçambique: 
Da continuidade” (PIBIC/CNPq/UFSC) que analisa os 10 títulos que compõem a coleção. A coleção que 
tem como objetivo principal divulgar pelo registro escrito contos da tradição oral, trazendo à cena o rico 
manancial do imaginário popular moçambicano e apresentá-los às crianças, e surge da colaboração entre 
a Escola Portuguesa de Maputo, Moçambique, e a Fundació Contes Pel Món, de Barcelona e publicado no 
Brasil pela chancela da editora Kapulana (SP). Metodologicamente, a pesquisa assume o caráter 
qualitativo ao analisar o livro em tela a partir do referencial teórico da literatura para infância (DEBUS, 
2017; ARAÚJO, 2017); da educação literária (FREIRE, 1989; CANDIDO, 1995; COSSON, 2014), da história 
das literaturas africanas e seu contexto (NOA, 2017; OLIVEIRA, 2014; FONSECA; MOREIRA, 2007). No livro 
constata-se a metamorfose física - do amado em hiena e a psicológica de Mwidja (menina em mulher), 
mudanças que apresentam a importância da tradição e do valor a palavra do mais velho. 
Palavras-chave: Literatura. Infância. Moçambique. 
 

3.9. NO EMBALO DAS ONDAS DO MAR A GENTE SE REENCONTRA 
Luana Rodrigues de Oliveira dos Santos 

O mar tem uma representação muito forte em várias culturas, como registra o Dicionário de símbolos 
(CHEVALIER & GHERBRANT, 1991) e atravessa em inúmeros momentos a história do continente africano. 
Em muitos países de África banhados por ele, o significado de vida e morte se misturam, pois apesar de 
trazer o sustento, por suas águas africanos foram sequestrados e colocados em condição de escravizados. 
O que proporcionou, durante a colonização, condições subumanas e segue desencadeando 
consequências negativas, para o povo preto, em período decolonial. Este trabalho almeja proporcionar 
um reencontro, em águas tranquilas, desse povo com sua história e identidade. Para tal, será usado como 
objeto de estudo o livro O mar que banha a ilha de Goré (2014), escrito por Kiusam de Oliveira e ilustrado 
por Taisa Borges. As autoras nos convidam, em sua obra, a traçarmos o caminho inverso da dor de um 
povo, direto para uma reapropriação do orgulho de ser negro. Esse reencontro identitário da 
protagonista, por meio de uma viagem diaspórica que segue um fluxo inverso ao das rotas escravistas, 
promove uma ressignificação de sua origem e de tudo que ela representa. Toda essa desconstrução 
objetiva trazer para a realidade afro-brasileira, em especial para crianças e adolescentes negros e negras, 
esse movimento de se reconhecer positivamente em sua negritude e ancestralidade, como aponta Stuart 
Hall em Da diáspora: identidades e mediações culturais (2013). Assim, é possível mostrar também que a 
literatura pode e deve ser um suporte de extrema importância para esse objetivo ser alcançado. 
Palavras-chave: Mar. Reencontro. Decolonialidade. Identidade. Kiusam de Oliveira. 
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3.10. MARIA FIRMINA DOS REIS E ANTONIETA DE BARROS: LITERATURA NEGRA FEMININA 
Maria Aparecida Rita Moreira 

O exercício de ler literatura negra oportunizou o encontro com dois contos, um escrito pela catarinense, 
Antonieta de Barros e outro escrito por “uma maranhense”, Maria Firmina dos Reis. Esta comunicação 
discorre sobre esses dois contos, objetivando mostrar possíveis similaridades e/ou diferenças entre eles 
e investigando indícios da presença dos identificadores citados por Eduardo de Assis que evidenciam a 
identidade negra dos textos escritos por estas mulheres. A ideia de identidade negra nasce da percepção 
de que textos comportam identidades culturais e que esta não é estática (PACHECO, s,d). Neste sentido, 
trazemos as referências de Eliane Debus (2017), Eduardo de Assis Duarte (2011), Maria Aparecida Rita 
Moreira (2018), Jeruse Romão (2021), Joice Oliveira Pacheco (s/d) para pensarmos a literatura escrita por 
Antonieta de Barros e Maria Firmina dos Reis. Tendo por base esses estudos adentramos os dois textos 
literários: o texto “O garotinho” de Antonieta de Barros, que traz o diálogo de um pequeno jornaleiro 
órfão com a narradora e o texto “A escrava” de Maria Firmina dos Reis, um conto abolicionista, narrado 
por uma mulher e protagonizado por uma escravizada. Portanto, estes dois contos, escritos por mulheres 
negras, educadoras que exercitam sua escrita em jornais e revistas no início do século XX e final do século 
XIX e fazem parte desta literatura negra identificada pela autoria, ponto de vista, linguagem e público 
(DUARTE, 2011) ressignificam a literatura e auxiliam em uma nova percepção da sociedade brasileira. 
Palavras-chave: Literatura negra. Mulheres. Identidade negra. 
 

3.11. A TRADIÇÃO EM O CONVIDADOR DE PIRILAMPOS (2017), DE ONDJAKI 
Maria Cecília Rufino 

O convidador de pirilampos (2017), escrito por Ondjaki e ilustrado por António Jorge Gonçalves, apresenta 
a história de um menino que gosta de “cientistar” as coisas e cria um “convidador” de pirilampos. Junto 
ao seu avô, entra na Grande Floresta para experimentar sua invenção, pegar pirilampos e iluminar as 
noites escuras das quais tem medo. A afetuosa relação entre avô e neto será o caminho para a solução do 
conflito do personagem principal: deixar os pirilampos cintilantes presos e contar-lhes ele mesmo as 
histórias ou deixá-los ir e permitir que os “pirivelhos” continuem a fazê-lo. Essa metáfora oportuniza 
refletir sobre o papel da ancestralidade africana e sua resistência ao olhar colonialista ainda marcado em 
Angola. Revitalizando a escuta e o diálogo entre gerações, o avô, sabiamente, direciona a decisão do 
menino. Nesse lastro, o presente trabalho fará uma reflexão sobre a importância da contação de histórias 
e, consequentemente, o valor do mais velho em África. O convidador de pirilampos será o ponto de partida 
para esta análise crítica por entendermos que, a partir dela, visões de mundo se manifestam, expondo 
processos históricos, desejos, sentimentos, sistemas sociais e muitas particularidades de um modo de vida 
resistente às imposições eurocêntricas. Neste livro, Ondjaki se afasta dos cenários de Luanda, resgata uma 
Angola mais tradicional e valoriza histórias da tradição oral via literatura infantojuvenil. Para estabelecer 
diálogo com a teoria, Entre voz e letra (2007), de Laura Cavalcanti, e “Monandengues, pioneiros e 
catorzinhas: crianças de Angola” (2007), de Tânia Macedo, serão a fundamentação deste estudo. 
Palavras-chave: Ondjaki. Oralidade. Tradição. Literatura angolana. 
 

3.12. QUANDO O MUNDO GANHA UM NOVO OLHAR A PARTIR DA MINHA JANELA 
Maria Laura Pozzobon Spengler 

Caroline Machado 
O trabalho aqui apresentado tem por objetivo analisar o livro Da minha janela (2019), de autoria de Otávio 
Júnior e Vanina Starkoff, vencedor do Prêmio Jabuti em 2020 na categoria melhor livro de Literatura 
Infantil. A publicação se destaca quando apresenta características do livro ilustrado contemporâneo, a 
partir do entrelaçamento que se dá entre o texto verbal, as ilustrações e o projeto gráfico (DEBUS; 
SPENGLER; GONÇALVES, 2020). A reflexão se dá pela possibilidade de experiência estética que o conjunto 
de linguagens propicia, mas também o dar-se a conhecer o mundo apresentado pelos autores, que nos 
apresentam uma comunidade carioca, elencando elementos verbais e imagéticos que, para além dos 
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estereótipos que criminalizam as favelas e a pobreza, e especialmente as pessoas que ali constroem seus 
cotidianos, ampliam aos leitores as possibilidades de perceber esses lugares enquanto potência, 
constituindo uma narrativa que fortalece a literatura antirracista. O autor deseja contar, ouvir e ajudar a 
contar as histórias que se cruzam naquelas infinitas vielas que formam a sua comunidade, encarnando o 
protótipo do narrador benjaminiano que recolhe, incorpora, reelabora e, por meio da narrativa, 
compartilha experiências. E não se limita a própria experiência, mas recorre a memória coletiva, 
possibilitando a inserção da experiência do leitor (BENJAMIN, 1985). O livro exige uma participação efetiva 
do leitor para além da simples contemplação, pois ele é convidado a explorar novas possibilidades de 
leitura e compreensão das linguagens que lhe estão sendo apresentadas. O olhar se amplia e a histórias 
se (re)significam em cada página virada. 
Palavras-chave: Livro ilustrado contemporâneo. Prêmio Jabuti. Literatura infantil. 
 

3.13. A ESCREVIVÊNCIA NA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA PARA CRIANÇAS E JOVENS:  
UM OLHAR SOBRE A OBRA VERMELHO, DE MARIA TEREZA 

Patrícia Barros Soares Batista 
Letícia Gomes Pereira 

Este trabalho se propõe a analisar a obra Vermelho, da poeta e compositora negra Maria Tereza. Trata-se 
de um poema em prosa, cuja materialidade se apresenta sob a forma de um livro ilustrado, assinado pelo 
artista gráfico Andrés Sandoval. A escolha da obra se justifica, pois, embora as produções afro-brasileiras 
venham ganhando mais espaço no mercado editorial brasileiro, a dimensão autoral negra na produção 
literária para a infância é ainda lacunar (TANUS, 2020). Em Vermelho a estética da negritude é valorizada 
por meio da relação entre palavra e imagem, potencializando as capacidades de significação do texto, 
ecoando a escrevivência da autora a partir da voz lírica infantil. Partimos do pressuposto de que a literatura 
é um direito humano (CANDIDO, 2011) e se configura como forma de resistência para potencializar as 
percepções culturais e identitárias (MAYER e GOMES, 2021) além de ser um objeto cultural que permite ler 
o outro e sobre o outro (DEBUS, 2017), compreendendo melhor a si e ao mundo que o cerca. A perspectiva 
investigativa adotada se ancora nos estudos sobre a literatura afro-brasileira (DUARTE, 2008; DEBUS, 2017), 
literatura para a infância (LAJOLO e ZILBERMAN, 2017; HILLESHEIM, 2008), livro ilustrado (LINDEN, 2011) e 
escrevivência (EVARISTO, 2017). Dar voz aos sujeitos negros protagonistas da sua própria história permite 
ressignificar as experiências literárias, diversificando os pontos de vista, escovando a história da tradição 
literária brasileira a contrapelo e fortalecendo os aspectos estéticos, éticos e humanizadores da literatura, 
que é, antes de tudo, uma construção discursiva esteticamente elaborada. 
Palavras-chave: Literatura afro-brasileira para crianças e jovens. Livro ilustrado. Escrevivência.  
 

3.14. ORATURA, REESCRITURA E SIMBOLISMO NA LITERATURA INFANTOJUVENIL DE ONDJAKI 
Sabrina Ferraz Fraccari 

Demétrio Alves Paz 
Objetivamos, com este trabalho, analisar de que modo a oralidade ou oratura, a tradição popular, o 
simbolismo e sua respectiva reescritura para um novo público estão presentes na obra de Ondjaki, 
contribuindo para a divulgação da cultura, história e literaturas africanas no Brasil para um público leitor 
em formação. Ondjaki, pseudônimo literário de Ndalu de Almeida, nascido na cidade de Luanda, em 
Angola, é um dos autores dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) que possui mais obras 
destinadas ao público infantojuvenil publicadas no país. Seus escritos retomam contos tradicionais de 
Angola, preservando características da tradição oral, bem como a memória das gerações anteriores, que 
passam, dessa forma, para as novas gerações. As obras aqui analisadas são: Ynari, a menina das cinco 
tranças (2004), O leão e o coelho saltitão (2008), O voo do golfinho (2009) e Ombela, a origem das chuvas 
(2014). A formação de um público leitor infantojuvenil foi muito incentivada, em Angola, pela União dos 
Escritores Angolanos (UEA) e pelo Instituto Nacional do Livro e do Disco (INALDI), por meio da publicação 
de obras destinadas aos jovens. Tais obras tinham como princípio a valorização, redescobrimento e 
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reescritura de lendas e contos tradicionais de grupos etno-linguísticos do país. Ondjaki, ao valorizar a 
tradição oral, enaltece aqueles que contaram histórias antes dele, bem como contribui para que estas 
sobrevivam e cheguem a um número cada vez maior de leitores. 
Palavras-chave: Literatura Angolana. Literatura infantojuvenil. Ondjaki. Oralidade. Reescritura. 
 

3.15. HISTÓRIAS AFROINDÍGENA E AFRICANA COMO POSSIBILIDADE DE CURA 
Sandra Aparecida Gurgel Vergne 

Pretendo neste texto relatar o tecer dos fios que através de fazeres pedagógicas antirracistas que utiliza 
a contação de histórias. Ao conjugar as “práxis” freiriana, os rostos quebrados que Arroyo aponta e no 
encontro com a escrita narrativa de Bâ. O Coletivo “Afroencantamento” nasce antes de existir, pois, foi 
germinado a partir da minha trajetória pessoal das formações de contadores de histórias. E foi na 
perspectiva da temática da literatura negra me levaram a atuar em projeto de fomento a contação de 
história na zona oeste do Rio de janeiro. O território trouxe, a olhos vistos, evidências, de “processos de 
cura” de corpos em crianças, já marcados pelo racismo. Cada oficina “encontros de encantamentos” 
provocava o aparecimento de palavras de negação, mas também de afetação positivo da identidade 
negra, ainda, por vezes, negada no contexto institucional. Principalmente, quando falamos da oferta da 
literatura afro-indígena infantojuvenil. Trago as experiências de professora e coordenadora pedagógica 
do Coletivo Afroencantamento, que em seu campo de atuação instiga, pensa possibilidades de quebra de 
estereótipos racistas através da literatura afro-indígena nos espaços educativos. Seja na formação 
continuada ou na ação direta com crianças, jovens, adultos e idosos, tendo em vista restaurar as raízes, o 
pertencimento e a ancestralidade.  
Palavras-chave: Afroencantamento. Identidade negra. Literatura negra. Educação. 
 

3.16. AÇÕES FORMATIVAS EM LITERATURA INFANTIL E JUVENIL  
COM TEMÁTICA DA CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 

Sonia Dalva Pereira da Silva 
Débora Cristina de Araujo 

O presente trabalho objetiva apresentar uma síntese dos percursos e resultados de um curso, organizado 
e realizado pelo grupo LitERÊtura (Ufes) a profissionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Antonio Vieira de Rezende, localizado na cidade de Serra, maior município do Espírito Santo. O curso é 
parte das ações do projeto de pesquisa aplicada “LitERÊtura: formação em literatura infantil e juvenil com 
temática da cultura africana e afro-brasileira”, cujo objetivo é realizar formação sobre literatura infantil e 
juvenil com foco na cultura africana e afro-brasileira. Este apresentação tem como proposta responder à 
seguinte questão: Quais temas impactaram positivamente as/os profissionais participantes do curso em 
relação ao trabalho com a literatura endereçada ao público infantil e juvenil? O referido curso também 
compõe os resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em fase final que vem propondo, em 
processos formativos a professoras/es da educação básica, práticas de mediação de leitura literária sobre 
obras com temática da cultura africana e afro-brasileira. Para esta apresentação serão analisados os 
questionários de avaliação do curso, bem como alguns dos conteúdos explorados sobre o trabalho de 
mediação da leitura literária. O referencial teórico são os estudos do campo literatura infantil e juvenil, 
relações raciais, discriminação e preconceito na escola, em especial de Eliane Debus (2006; 2017), Eliane 
Cavalleiro (2006) e Débora Araujo (2010). 
Palavras-chave: Formação de Professores/as. Literatura Infantil e Juvenil. Cultura africana e afro-brasileira 
 

3.17. AS LITERATURAS AFRICANAS E AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:  
POSSIBILIDADES DE MEDIAÇÃO LITERÁRIA 

Tatiana Valentin Mina Bernardes 
A presente comunicação se constitui a partir da experiência profissional de uma professora de Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (SC) que assumiu a Educação das Relações Étnico-
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Raciais (ERER) como temática de estudos no campo da primeira etapa da Educação Básica. A partir de 
pesquisas que desenvolveu na esfera da Pós-Graduação stricto sensu, da trajetória como professora e 
Assessora Pedagógica do Núcleo de Formação Pesquisa e Assessoramento da Educação Infantil (NUFPAEI), 
deseja dialogar acerca das possibilidades do desenvolvimento de ações educativo-pedagógicas na 
Educação Infantil que envolvam as Literaturas Africanas e Afro-brasileira. Nessa perspectiva, é necessária, 
a consideração da Literatura Infantil e sua articulação com a ERER e a importância da inserção das 
Literaturas Africanas e Afro-brasileira no âmbito da Educação Infantil para a formação humana das 
crianças. E assim, é essencial o desenvolvimento de ações e práticas educativo-pedagógicas que agreguem 
o princípio educativo da diversidade Étnico-Racial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) com a sanção da Lei nº 12.796/13, colaborando para a implementação da Lei Federal 
10.639/03 e para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira no âmbito da primeira etapa da Educação Básica. 
A literatura na Educação Infantil contribui para a constituição da subjetividade das crianças, tal como, para 
a construção das suas identidades de forma positiva e ao apresentar as crianças narrativas que tragam a 
história e culturas africanas e afro-brasileira proporcionamos que conheçam, valorizem e respeitem a 
pluralidade cultural existente nas sociedades e ampliem seus repertórios vivenciais. 
Palavras-chave: Educação Infantil. Literaturas Africanas e Afro-brasileira. Educação das Relações Étnico-
Raciais. 
 

3.18. A PRODUÇÃO DE ANGELINA NEVES PARA AS INFÂNCIAS: DE LÁ PARA CÁ 
Zâmbia Osório dos Santos 
Eliane Santana Dias Debus 

A produção da escritora moçambicana Angelina Neves ainda não se faz presente no mercado editorial 
brasileiro, um dos objetivos da pesquisa “Angelina Neves e a produção para infâncias” é publicizar a sua 
produção por meio dos PDF dos livros e suas resenhas, bem como a divulgação de artigos e entrevistas 
sobre ela, disponibilizados em site eletrônico, buscando torná-la presente, de forma a se inserir na 
categoria de “literaturas africanas” (DEBUS, 2017, p. 26). A autora tem intensa publicação em seu país, 
Moçambique, desde os anos 1990, somando mais de 40 títulos. Da sistematização da obra de Neves 
dedicada à infância, elencamos três categorias principais: 1) produção didático-informativa; 2) recontos; 
3) narrativas contemporâneas (DEBUS; SANTOS; GUILA, 2021). E é sobre o conjunto desta produção que 
nos debruçamos, com o objetivo de divulgar os títulos de forma a possibilitar acesso às narrativas e futuras 
pesquisas. Mapear a produção da escritora e efetivar a resenha dos títulos é uma das etapas desta 
pesquisa. Deste modo, apresentamos nesta comunicação o conjunto de resenha, totalizando 27 títulos, 
realizado por 17 pesquisadores do Literalise - Grupo de pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e práticas 
de mediação literária, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A importância de divulgar esta 
produção integra um movimento maior de publicizar produções africanas, mais especificamente de países 
de língua portuguesa, como Moçambique, com experiências que nos aproximam e também nos 
distanciam, de forma a construir repertórios de leitura de vivências diversas, com múltiplas possibilidades 
de existir como leitura nos diferentes espaços educativos, ou não.  
Palavras-chave: Literatura. Infância. Angelina Neves. Moçambique. 
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SIMPÓSIO 4 
 

A literatura infantil e juvenil, o leitor e a leitura: diálogos/interfaces entre linguagens  
Coordenação: Diógenes Buenos Aires de Carvalho, Hércules Tolêdo Corrêia e Marta Passos Pinheiro 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Dayse Oliveira Barbosa NARRATIVAS DE SCHERAZADE PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS 

11h15 Denise Dias de Carvalho Sousa OS CONTOS DE FADAS NO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO: 
UMA RELEITURA DE BRANCA DE NEVE 

11h30 Lígia Regina Máximo Cavalari Menna ADAPTAÇÕES AUDIOVISUAIS DO CONTO “A RAINHA DA 
NEVE”, DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN E A EXCLUSÃO DOS 
MOTIVOS RELIGIOSOS 

11h45 Elen Pereira de Lima  
Regina Michelli 

FRATURAS DE ONTEM E DE HOJE: A INFÂNCIA DESASSISTIDA 
EM ANDERSEN E JÚLIO EMÍLIO BRAZ 

 Debate 

 

Segunda Sessão – 30 de setembro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 André Luiz Ming Garcia TRÊS EXEMPLOS DE REINVENÇÕES DE CONTOS DE FADAS: 
RUMO A UMA TIPOLOGIA DA REINVENÇÃO 

15h45 Ana Maria Gonçalves Claro 
Regina Michelli 

OS CONTOS DE FADAS: BALIZAMENTOS ENTRE BASILE, 
GRIMM E CALVINO 

16h Geice Peres Nunes OTRA CAPERUCITA ROJA NO BOSQUE DAS TEORIAS 
LITERÁRIAS 

16h15 Raiza Marques Sampaio 
Eloísa Porto C. Allevato Braem 

REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E ILUSTRATIVAS DA 
PERSONAGEM RUSSO DE MÁ PÊLO EM PORTUGAL 
PEQUENINO, DE MARIA ANGELINA E RAUL BRANDÃO 

16h30 Maddalena Chianello  
Regina Michelli 

PINÓQUIO E A TRAJETÓRIA DO HERÓI 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 30 de setembro – 17h30 a 19h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

17h30 Bruna Vieira Dorneles 
Claudia Luiza Caimi 

AS PRINCESAS SALVAM OS SEUS PRÍNCIPES NA DISNEY 

17h45 Cláudia Suely Rosa Marapodi 
Regina Michelli 

O PROTAGONISMO FEMININO NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
EM O CONTO DOS CONTOS, DE BASILE 

18h Renato Gonçalves Peruzzo IMAGINÁRIO DA DIFERENÇA: AS (RE)EXISTÊNCIAS COLORIDAS 
EM CONTOS DE FADXS 

18h15 Severina Jardeleia de Amorim S. Cima  
Regina Michelli 

O LEGADO DAS SEREIAS DO MUNDO NA CONFIGURAÇÃO DA 
IARA E DA MÃE D’ÁGUA 

 Debate 
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Quarta Sessão: 01 de outubro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

Nº Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Naelza de Araújo Wanderley “A BELA ADORMECIDA NO BOSQUE”: O SONO ENCANTADO 
DE UMA PRINCESA RECONTADO EM ROMANCES DE CORDEL 

15h45 Flávia Côrtes de Alencar ASPECTOS DO MARAVILHOSO NA OBRA DE MARINA 
COLASANTI 

16h Josiel dos Santos Lima O SENTIMENTO DE ÉPOCA E A LUTA PELA DEMOCRACIA NA 
TETRALOGIA DOS REIS DE RUTH ROCHA 

16h15 Suzana Lima Vargas do Prado  
Isabela Pimentel Vilela 

PROGRAMA CONTA PRA MIM: RETROCESSOS E 
CONTRADIÇÕES 

 Debate 

RESUMOS 

4.1. OS CONTOS DE FADAS: BALIZAMENTOS ENTRE BASILE, GRIMM E CALVINO  
Ana Maria Gonçalves Claro 

Regina Michelli 
Ao se pensar na literatura potencialmente destinadas a crianças, aflora o nome do escritor francês Charles 
Perrault (1628-1703), autor de inesquecíveis contos de fadas. Antes dele, porém, na Itália, encontra-se 
Giambattista Basile (início dos anos de 1570-1632) e sua obra Lo cunto de li cunti ou Pentameron, 
coletânea de 50 contos registrados em napolitano, publicada postumamente entre 1634 e 1636. Os 
irmãos Grimm, na Alemanha, século XIX, reconheceram a importância de Basile, inserindo alguns de seus 
contos na coleção alemã de 1812. A revelação do escritor napolitano para os alemães propiciou a tradução 
de Lo cunto de li cunti por Liebrecht, com prefácio de Jakob Grimm, em 1846. Por outro lado, Basile 
continuava um desconhecido em seu país natal. Ítalo Calvino, no prefácio das Fábulas italianas, de 1956, 
critica claramente Basile, considerando-o fascinado pelo horrendo, percebido em ogros e bruxas, e por 
imagens grotescas em que predominam o vulgar e o sujo. Calvino reverencia, porém, os irmãos Grimm, a 
quem atribui a paternidade dos contos. De acordo com o professor Andrea Lombardi, há uma interessante 
triangulação entre as três obras e seus escritores, tendo por base a obra mais antiga de Basile, reconhecido 
em sua importância pelos Grimm, mas censurado por Calvino que, por seu turno, enaltece os irmãos 
alemães. O objetivo deste estudo é verificar a pertinência da valoração ou do demérito atribuídos a Basile, 
bem como o endereçamento infantil dos contos nos autores citados, articulado a elementos como a 
presença do maravilhoso, da moralidade e de aspectos violentos nas narrativas. A fundamentação teórica 
baseia-se em Andrea Lombardi, Francisco Degani, Karin Volobuef, Nelly Novaes Coelho. 
Palavras-chave: Contos de fadas. Basile. Grimm. Calvino. 
 

4.2. TRÊS EXEMPLOS DE REINVENÇÕES DE CONTOS DE FADAS:  
RUMO A UMA TIPOLOGIA DA REINVENÇÃO 

André Luiz Ming Garcia 
Pretende-se, nesta apresentação, tratar de temática rara vez abordada com maior fôlego no âmbito dos 
estudos da LIJ, a saber, o livro ilustrado de conto de fadas contemporâneo que consiste em reinvenção 
verbovisual de um conto de fadas literário tradicional. O gênero abarca narrativas em palavra-imagem-
design que, a partir dos meandros da similtextualidade e da metatextualidade, assenta-se em convenções 
de um gênero literário pregresso e recupera aspectos de um texto específico, alterando-lhe elementos e 
motivos centrais. Analisaremos, a partir das reflexões de Stoker (1998), Beckett (2002), Nikolajeva (2008), 
Bernheimer (2009) e Joosen (2018), entre outros, e do desenvolvimento de nossa pesquisa pós-doutoral 
em curso, aspectos das obras Caperucita Roja (tal y como se lo contaron a Jorge), de Pescetti e O Kif, e 
The girl in red, de Innocenti e Frisch, salientando os tipos de alterações e inovações operadas na estrutura 
e na forma das novas narrativas, bem como as contribuições das linguagens visual e do design na co-
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construção dos novos artefatos poéticos híbridos que representam. Deste modo, rumamos à elaboração 
de uma tipologia de aspectos re-inventivos dessas obras, dentre os quais destacam-se desde já, embora 
de maneira não exaustiva, a contemporanização, a domesticação, as rupturas com estruturas tradicionais 
de gênero e a desconstrução da moralidade. Com esta apresentação, intenciona-se, ainda, em 
consonância com nossas pesquisas dos últimos anos, demonstrar como as próprias características formais 
dos textos de partida, sobretudo a abstração, a planicidade, a lógica intuitiva e a magia naturalizada, 
conclamam sua própria reinvenção em processos intersemióticos. 
Palavras-chave: Contos de fadas. Reinvenção. Similtextualidade. Tematextualidade. Livro ilustrado. Metaficção. 

 
4.3. AS PRINCESAS SALVAM OS SEUS PRÍNCIPES NA DISNEY 

Bruna Vieira Dorneles 
Claudia Luiza Caimi 

Durante o período de 1989 a 2010, os estúdios Disney lançaram muitos filmes de princesas — inclusive no 
reino animal —, os quais apresentam protagonistas que salvam os seus pares românticos em diferentes 
situações, quebrando maldições, vencendo batalhas e libertando-os de prisões, por exemplo. Nesse sentido, 
essa geração de princesas mostra-se diferente dos contos clássicos dos filólogos alemães Jacob e Wilhelm 
Grimm, uma vez que, na obra Contos maravilhosos infantis e domésticos, publicada no início do século XIX, 
muitas princesas eram amaldiçoadas por seus algozes e necessitavam do auxílio dos heróis para saírem de 
uma situação difícil. Logo, é perceptível que as novas representações do feminino nos contos de fadas da 
Disney dizem respeito ao advento do movimento feminista e à conquista de direitos pelas mulheres, como 
o ingresso ao ensino superior e ao mercado de trabalho, além da possibilidade do uso da pílula 
anticoncepcional. Por isso, neste estudo, serão analisados os seguintes longas-metragens dos estúdios 
Disney: A Bela e a Fera (1991), Aladdin (1992), O Rei Leão (1994), Pocahontas (1995), Mulan (98), A princesa 
e o sapo (2009) e Enrolados (2010). A fim de estabelecer as análises propostas, serão utilizadas a teoria 
feminista e a psicanálise como pressupostos teóricos. Com isso, será possível perceber que, no período de 
cerca de 20 anos, mesmo que o amor romântico ainda estivesse presente nas obras cinematográficas, as 
princesas, ao partir em busca de seus sonhos, foram as grandes heroínas de seus príncipes. 
Palavras-chave: Contos de fadas. Disney. Feminismo. Psicanálise. 
 
 

4.4. O PROTAGONISMO FEMININO NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  
EM O CONTO DOS CONTOS, DE BASILE 

Cláudia Suely Rosa Marapodi 
Regina Michelli 

Partindo da obra mais importante de Giambattista Basile, Lo cunto de li cunti (O conto dos contos), 
traduzida para o português por Francisco Degani em 2018, a proposta deste trabalho é analisar a figura 
do narrador, tendo em vista o protagonismo feminino. Como fundamentação teórica, utilizamos Walter 
Benjamin, no texto “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” para observar a função do 
narrador na obra do escritor napolitano. Em seus estudos, o filósofo alemão afirma que até a verdade 
vem sob a forma de história, o que ocorre no último conto da obra em questão. Benjamin destacou a 
importância do narrador na sociedade e o prazer agregador que o homem tinha por meio das histórias 
narradas. Em Basile, a importância da contação de histórias é evidente desde o início da narrativa 
moldura, por se tratar de parte da maldição que recai sobre a princesa que usurpou o lugar da heroína. 
Apontaremos, portanto, as características do narrador benjaminiano presente nos contos e o quanto há 
de fundamento moral e de ficcionalização em suas histórias, tendo em vista o protagonismo feminino. Em 
Benjamin (2012, p. 217), “a arte de narrar aproxima-se de seu fim porque a sabedoria — o lado épico da 
verdade — está em extinção”. Embora Benjamin tenha excluído a figura feminina de seus possíveis 
narradores ou contadores de histórias, O Conto dos contos, de Basile, mostra como a mulher foi 
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protagonista na arte de contar histórias e, nesse sentido, recorremos a obra Da Fera à Loira: sobre contos 
de fadas e seus narradores, de Marina Warner (1999). 
Palavras-chave: Contos de fadas. Basile. Narrador. protagonismo feminino. 
 

4.5. NARRATIVAS DE SCHERAZADE PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS 
Dayse Oliveira Barbosa 

Este trabalho consiste no estudo de duas diferentes adaptações de contos do livro As mil e uma noites 
(anônimo, tradução original do árabe para língua portuguesa realizada por Mamede Mustafa Jarouche, 
publicada em 2012) direcionados ao público infantil. São elas: Mil e uma noites à luz do dia (Katia Canton, 
ilustrações de Beatriz Milhares, 2010), Histórias das mil e uma noites (Ruth Rocha, ilustrações de 
Alexandre Rampazo, 2010). As narrativas de As mil e uma noites geram grande interesse no público infantil 
brasileiro por apresentar às nossas crianças um extenso repertório de narrativas ambientadas no Oriente 
Médio, com predomínio do gênero maravilhoso, contadas por Sherazade, um narradora que por meio de 
suas histórias alcança concomitantemente o ideal de salvar a própria vida e salvar todas as mulheres do 
reino de Sharyiar. Em razão da variedade de histórias que integram As mil e uma noites, das 
especificidades do contexto de produção e da diversidade de traduções da obra, é sempre um desafio 
singular para escritor e ilustrador adaptar essas narrativas para o público infantil. Logo, refletir sobre 
algumas dessas adaptações é uma forma de compreender os mecanismos utilizados por escritores e 
ilustradores da contemporaneidade para apresentar às crianças algumas narrativas que integram As mil 
e uma noites apropriadas ao repertório linguístico e cultural delas. Neste trabalho serão consideradas as 
seguintes contribuições teóricas: José Nicolau Gregorin Filho (2009), Graça Ramos (2011), Maria Alice 
Faria (2013), Carolina Chamizo Henrique Babo (2016). 
Palavras-chave: Scherazade. Narrativas. Adaptações. Crianças. 
 

4.6. OS CONTOS DE FADAS NO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO:  
UMA RELEITURA DE BRANCA DE NEVE 

Denise Dias de Carvalho Sousa 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar a intertextualidade na obra infantil de Monteiro Lobato, a 
partir de personagens e estrutura dos contos de fadas, tendo como foco principal O Picapau Amarelo, 
publicado pela primeira vez em 1939. Discorre-se sobre as características estilísticas da literatura infantil 
de Lobato e as relações intertextuais, analisando o modo como o escritor brasileiro retoma os clássicos 
infantis na construção de suas histórias. Tomamos como base teórica os estudos de Novaes (2000, 2009, 
2010), Bakhtin (2011), Kristeva (2012) e Samoyault (2008). Especificamente, será destacado o conto 
“Branca de Neve”, na versão dos Irmãos Grimm, quando Branca de Neve e outros personagens dos contos 
de fadas resolvem se mudar para o Sítio do Picapau Amarelo. Para tanto, analisam-se o tratamento dado 
a essa personagem no conto alemão e as transformações realizadas por Lobato ao inseri-la no universo 
ficcional brasileiro. 
Palavras-chave: Monteiro Lobato. O Picapau Amarelo. Contos de fadas. Branca de Neve. Intertextualidade. 
 

4.7. FRATURAS DE ONTEM E DE HOJE:  
A INFÂNCIA DESASSISTIDA EM ANDERSEN E JÚLIO EMÍLIO BRAZ 

Elen Pereira De Lima 
Regina Michelli 

Diversas questões e problemáticas que emergem da vivência social são representadas na produção 
literária de cada tempo de forma única, visto que esta não existe dissociada da sociedade. Muitas dessas 
temáticas, os chamados temas fraturantes, podem ser consideradas polêmicas ou difíceis demais para 
serem abordadas, principalmente no que tange à literatura potencialmente destinada a crianças e jovens. 
Em contrapartida, nos contos de fadas originais, que datam de tempos imemoriais e transmitidos pela 
oralidade, quando a noção de infância que se tem hoje ainda não havia sido formada, encontramos 
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narrativas em que temas como a morte, o abandono, o abuso, a violência, entre outros, eram 
explicitamente retratados para os leitores. Nesse sentido, por meio de metodologia comparatista, o 
presente trabalho busca analisar de quais maneiras é construída a temática da criança desassistida — 
abandonada ou mesmo explorada —, na tradição e na contemporaneidade, a partir do conto "A pequena 
vendedora de fósforos", de Hans Christian Andersen, e da obra Crianças na escuridão, de Júlio Emílio Braz. 
Na primeira narrativa, última noite do ano, em meio ao frio e à neve, uma menina tenta vender seus 
fósforos, se não o conseguir, será surrada pelo pai ao retornar para casa; na segunda, também uma 
personagem feminina infantil enfrenta o desalento das ruas e da violência. Como fundamentação teórica, 
consideramos os estudos de Ana Margarida Ramos e Fernando Azevedo sobre temas fraturantes; de Nelly 
Novaes Coelho e Regina Zilberman sobre literatura infantojuvenil e contos de fadas. 
Palavras-chave: Temas fraturantes. Tradição. Narrativa Contemporânea. Andersen. Júlio Emílio Braz. 
 

4.8. ASPECTOS DO MARAVILHOSO NA OBRA DE MARINA COLASANTI 
Flávia Côrtes de Alencar 

Há uma grande tendência entre os escritores brasileiros contemporâneos de revisitar o maravilhoso, seja 
desconstruindo, seja reforçando aspectos considerados como símbolos estruturais do maravilhoso 
tradicional. Os contos de fadas datam de tempos muito longínquos, encontrando suas raízes no antigo Egito 
e na Mitologia Grega, e tratam de temas universais, pertinentes a todo ser humano, independente da época 
ou cultura em que esteja inserido. Embora os contos de fadas sejam apenas uma das variedades do 
maravilhoso, são eles a maior referência que temos desse gênero literário e são os mais constantemente 
revisitados. Com diversos prêmios literários e reconhecido mérito, Marina Colasanti é a escritora de maior 
representatividade na revitalização desse maravilhoso e dos contos de fadas na literatura brasileira 
contemporânea. Este trabalho visa analisar os aspectos do maravilhoso tradicional em duas obras da 
escritora: Sete anos e mais sete e A moça tecelã. Para tal, foi traçado um contraponto com as narrativas da 
tradição, ao analisar o quanto as mesmas influenciaram a autora e qual a sua função em cada uma dessas 
obras. Foram também analisadas as principais diferenças entre as narrativas maravilhosas do passado e do 
presente, as características do maravilhoso moderno e quais as estratégias de que a autora se utiliza. Como 
suporte teórico, serão utilizados os estudos de grandes pesquisadores da área, tais como Todorov, Le Goff, 
Regina Michelli, Nely Novaes Coelho, Marisa Lajolo, Regina Zilberman, entre outros. 
Palavras-chave: Maravilhoso. Contos de fadas. Marina Colassanti. Literatura Infantojuvenil Contemporânea. 
 

4.9. OTRA CAPERUCITA ROJA NO BOSQUE DAS TEORIAS LITERÁRIAS 
Geice Peres Nunes 

Este trabalho apresenta uma leitura sobre a ficção infantojuvenil Otra Caperucita Roja (2017), escrita 
por Juan Scaliter e ilustrada por Delia Iglesias. A trama, que ultrapassa a história clássica, propõe um 
novo desenlace amparado pela proposta do selo "Anticlásicos", da editora argentina Chirimbote. No 
tocante ao tema, junto à necessidade de reescrever os rumos da narrativa, dá-se a desfragilização e o 
efetivo protagonismo do feminino. Em relação à teoria literária, nesta versão do clássico, o surgimento 
do conto torna-se outro tema central quando as variantes são mencionadas, “nunca había una vez [...], 
había exactamente 53 veces” (SCALITER; IGLESIAS, 2017, s. p.), em que cada vez representa uma versão 
da história. Assim, bem anterior às popularizadas versões de Perrault e dos Grimm, destaca-se uma 
versão iraniana, com Shenel Quermezi como protagonista. Nos passeios pelo bosque da teoria, no 
exercício de ver e descobrir a acessibilidade de suas trilhas (ECO, 2019, p. 33), reconhecemos a 
complexidade da obra infantojuvenil estudada quando reflete sobre a estrutura do gênero e quando 
leva a voz narrativa a mencionar e relativizar certos estatutos. Para embasar a leitura apresentada, nos 
valemos das reflexões teóricas e críticas de Umberto Eco (2018; 2019), Vladimir Propp (2013), Teresa 
Colomer (2003; 2017), entre outros. 
Palavras-chave: Reescrita. Narrativa infantojuvenil. Teoria literária. 
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4.10. O SENTIMENTO DE ÉPOCA E A LUTA PELA DEMOCRACIA  
NA TETRALOGIA DOS REIS DE RUTH ROCHA 

Josiel dos Santos Lima 
A autora de livros infantis Ruth Rocha se destacou no cenário nacional em um momento apontado por 
muitos autores como o Boom da literatura infantil no Brasil e que aconteceu por volta dos anos 1970. Suas 
histórias são carregadas de referências à literatura universal e ao momento histórico em que o país e o 
mundo vivenciavam. Também é possível perceber o tom parodístico em histórias de reis, princesas e sapos 
que nos remetem aos contos de fadas clássicos. As ilustrações dialogam com os textos que nos dão uma 
noção do caráter de protesto contra o autoritarismo, bem como a pregação de valores democráticos. O 
presente trabalho pretende discutir as obras infantis da referida escritora fazendo uma relação entre 
literatura e história sob a perspectiva da Atmosfera, ambiência e Stimmung e da relação entre literatura 
e sociedade tendo como base os autores Hans Ulrich Gumbrecht e Antônio Cândido, respectivamente. 
Uma análise da relação entre texto e imagem também é feita para mostrar como elas intensificam a 
percepção do momento histórico bem como criam um sentimento de época. Analisaremos em especial 
as obras que compõem a tetralogia dos reis escritas entre 1978 e 1982 sendo elas O reizinho mandão, O 
que os olhos não vêem, O rei que não sabia de nada e Sapo-vira-rei-vira-sapo. Tais obras foram publicadas 
durante a Ditadura Militar brasileira e, como tantas outras, tinham um tom de contestação ao sistema de 
governo vigente e reflexões sobre a importância da democracia. 
Palavras-chave: Democracia. Ditadura. Sociedade. História. 
 

4.11. CONTOS DE FADAS E SEUS RECONTOS: DIÁLOGOS VERBO-VISUAIS 
Lígia Regina Máximo Cavalari Menna 

O conto “A Rainha da Neve”, de Hans Christian Andersen, desde sua primeira publicação em 21 de dezembro 
de 1844 até a atualidade, permanece em evidência e tem servido de inspiração para diversas adaptações 
audiovisuais, releituras ou meras citações, como Snezhnaya koroleva (The Snow Queen, URSS,1957), Frozen: 
uma aventura congelante (Frozen, Disney, EUA, 2013) e Frozen 2 (Frozen II, Disney, EUA, 2019) e O Reino 
Gelado (Snezhnaya koroleva, The Snow Queen, Wizart animation, Rússia, 2012) e Die Schneekönigin 
(Lumikuningatar, ZDF/Visual Norden, Alemanha/Finlandia2014), dentre muitas outras. O conto andersiano 
possui uma tessitura complexa em que se fundem o imaginário cristão à cultura popular e à mitologia 
nórdica; além de suscitar temas substanciais como amadurecimento, protagonismo feminino, sexualidade, 
vida e morte. Nas narrativas audiovisuais citadas, animações e filme, observamos diferenças significativas 
quanto ao enredo original, principalmente a exclusão dos motivos religiosos e dos elementos cristãos, 
típicos da narrativa andersiana. A figura do diabo, por exemplo, é suprimida e a sua vilania é transferida para 
outras personagens, principalmente para as refigurações da Rainha da Neve. A partir do exposto, 
objetivamos apresentar um estudo comparado entre algumas das animações citadas e o conto andersiano, 
refletindo sobre a supressão dos motivos religiosos cristãos em diferentes releituras e contextos. Para 
embasamento teórico, referenciaremos, entre outros, Jean-Jacques Wunenburger e Carlos Reis. 
Palavras-chave: Rainha da Neve. Narrativa audiovisual. Motivo religioso. Imaginário cristão. Refiguração. 
 

4.12. PINÓQUIO E A TRAJETÓRIA DO HERÓI 
Maddalena Chianello 

Regina Michelli 
Este é um recorte do projeto de pesquisa A trajetória do herói, Pinóquio e suas releituras verbo visuais: 
diálogos, que visa a investigar a composição da personagem no conto infantil da tradição Le aventure di 
Pinocchio, de Carlo Collodi. O foco deste trabalho recai sobre a análise da trajetória da personagem 
Pinóquio ao longo da narrativa, eixo em torno do qual serão organizados alguns tópicos de reflexão acerca 
de sua caracterização, problematizando os conflitos por ela vividos, questões humanas de conduta moral, 
transgressão de normas e estatutos sociais, em busca da afirmação do seu status de herói. O conceito de 
herói será analisado pelas preposições de Carlos Reis em Pessoas de livro: estudos sobre a personagem 
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(2015), que discorre acerca desse conceito como sendo “um componente estruturante de algumas 
narrativas, cuja enunciação se processa em função dessa figura em quem se centram os conflitos e sobre 
quem pendem ameaças que só ele vence” (2015, p.165-166). Para a análise da trajetória do herói, me 
apoiarei também nos estudos de Joseph Campbell, em O herói de mil faces (1993), que elenca uma série 
de elementos que constituem a figura heroica na narrativa, bem como a análise da abordagem psicológica 
do herói, enunciando conotações valorativas acerca dessa função, associando-a à perspectiva do triunfo 
sobre as questões humanas. Para este estudioso, “o herói é o homem ou a mulher que conseguiu vencer 
suas limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas” (1993, p. 
28). Assim, nesta apresentação, investigaremos a trajetória de Pinóquio na narrativa de Collodi, 
observando o estatuto do herói e os percalços vivenciados pela personagem. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Pinóquio. Collodi. 
 

4.13. A BELA ADORMECIDA NO BOSQUE: O SONO ENCANTADO DE UMA PRINCESA  
RECONTADO EM ROMANCES DE CORDEL 

Naelza de Araújo Wanderley 
Este trabalho tem como objetivo analisar comparativamente o conto “A bela adormecida no bosque”, de 
Charles Perrault, o folheto de cordel de mesmo título, de Leandro Gomes de Barros, e o folheto História da 
princesa adormecida e o reino das 7 fadas, de Minelvino Francisco da Silva, a partir da ideia de 
intertextualidade genettiana, observando as possibilidades de percepção do leitor em formação acerca de 
elementos que compõem essas narrativas, como ilustrações, paratextos e temáticas abordadas. A literatura 
de cordel emana do povo e é escrita pelo e para o povo e, ao longo de sua existência, trilhou caminhos de 
resistência e recriação. Assim, essa expressão poética revitaliza-se e, no decorrer desse movimento, o 
cordelista recorre a diferentes proposições narrativas para o processo criativo de composição dos folhetos, 
inclusive a reescrita de clássicos. É nesse contexto que o reconto poético de contos seculares como “A bela 
adormecida no bosque” passa a fazer parte do universo temático dos folhetos de cordel, objetivando, 
principalmente, a interação com o leitor de todas as idades através do encanto proporcionado por essa 
literatura duplamente sedutora. Dessa forma, tendo em vista a discussão proposta acerca do corpus e das 
possibilidades de percepção do leitor, a análise foi construída em diálogo com autores como: Genette (2006, 
2009), no que se refere à intertextualidade e paratextos, respectivamente; Colomer (2007), sobre formação 
do leitor; Linden (2011), no tocante ao livro ilustrado; Abreu (2004), sobre adaptação de textos canônicos 
para o cordel; Aguiar (2012), em relação ao reconto, entre outros. 
Palavras-chave: Contos de fadas. Literatura de cordel. Reconto. Intertextualidade. 
 

4.14. REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E ILUSTRATIVAS DA PERSONAGEM RUSSO DE MÁ PÊLO EM 
PORTUGAL PEQUENINO, DE MARIA ANGELINA E RAUL BRANDÃO 

Raiza Marques Sampaio 
Eloísa Porto Corrêa Allevato Braem 

A presente pesquisa coloca em diálogo as representações verbo-visuais da personagem Russo de Má Pêlo 
em duas diferentes edições da obra lusitana Portugal Pequenino (1970, 1985), de Maria Angelina e Raul 
Brandão, com ilustrações realizadas pelos artistas plásticos Mário Dias e Antônio Pimentel, 
respectivamente. Estudamos as construções literárias e os elementos que cada ilustrador evidenciou ao 
fazer sua representação do menino, mostrando ora um jovem perverso, ora um garoto ingênuo. Para a 
análise da literatura e das ilustrações, levamos em conta o contexto histórico e a situação em que se 
encontrava Portugal no fim do século XIX e início do século XX, de acordo com pesquisadores como 
Eduardo Lourenço. Além disso, para os diálogos entre as ilustrações e o texto literário, valemo-nos dos 
pressupostos teóricos apresentados por Bueno Buoro, Pietroforte, Nikolajeva e Scott, na observação dos 
pontos de congruência, divergência e outras relações verbo-visuais, fazendo-se uma análise dos traços, 
posições, cores e demais elementos que compõem as ilustrações. Nesse estudo percebemos que, para a 
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compreensão crítica e ampla de um livro ilustrado, é preciso não apenas analisar isoladamente o texto 
literário e o visual, mas também as relações que os elementos visuais estabelecem com o texto literário. 
Palavras-chave: Literatura portuguesa e ilustração. Portugal Pequenino. Maria Angelina e Raul Brandão. 
Mário Dias e Antônio Pimentel. 
 

4.15. IMAGINÁRIO DA DIFERENÇA: AS (RE)EXISTÊNCIAS COLORIDAS EM CONTOS DE FADXS 
Renato Gonçalves Peruzzo 

Os contos de fadas fazem parte da cultura e do imaginário sociocultural ocidental e, por meio da extrema 
polarização de características e comportamentos, têm servido como guias normativos de padrões e 
condutas sociais aceitáveis. Têm promovido a padronização dos corpos a uma “sociedade 
monocromática” (termo que venho cunhando em pesquisa de doutoramento), por meio de estratégias 
heteronormatizantes, inclusive dos corpos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 
transgêneros, queer, intersexo, assexuais, polissexuais, pansexuais e outras (organizadas politicamente 
sob a sigla LGBTQIAP+). As narrativas da coletânea Era uma vez... contos gays da carochinha (EL-JAICK, 
2001), da coletânea Over the rainbow: um livro de contos de fadxs (BRESSANIM et al., 2016) e do e-book 
Transderella (LINO, 2019), que compõem o corpus da pesquisa, são (auto)representações literárias que 
parodiam e reescrevem os contos de fadas tradicionais, já existentes, que, por muito tempo, atende(ra)m 
e reforça(ra)m a cis-heterossexualidade como possibilidade única (e esperada) de experiência humana. 
Nesta comunicação, de caráter bibliográfico-exploratório e ancorada nos estudos queer e nas análises de 
contos de fadas, proponho mapear e analisar as “(re)existências coloridas” presentes nas obras que 
compõem o corpus da pesquisa e averiguar a importância da formação de um novo imaginário de contos 
de fadxs diferente do mimetizado pela heteronorma da “sociedade monocromática”. Nesse contexto, 
essas narrativas tendem a desmantelar o arranjo padrão heteronormativo com a produção mesmo de 
obras de contos de fadxs compostas por representações de alteridades desviantes e alternativas, com 
comportamentos, gêneros e sexualidades diferentes daqueles esperados (e impostos) socialmente. 
Palavras-chave: Dissidências sexuais e de gênero. Contos de fadas. Imaginário. Teoria Queer. 
 

4.16. O LEGADO DAS SEREIAS DO MUNDO NA CONFIGURAÇÃO DA IARA E DA MÃE D’ÁGUA 
Severina Jardeleia de Amorim Silva Cima 

Regina Michelli 
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa ainda em fase inicial e visa a apresentar as sereias e o 
quanto de suas histórias e características permaneceram até os dias de hoje, e como isso se fixou nas 
personagens do nosso folclore: Iara e Mãe d’água. Para tal estudo, apresentaremos algumas narrativas 
que fundamentam esse conhecimento. Partiremos das três principais narrativas clássicas, em que eventos 
sobrenaturais colocam-nos em face do maravilhoso e do fantástico, buscando configurar essa 
personagem das águas (embora em um primeiro momento tenham pertencido ao ar). Prosseguindo no 
estudo das sereias, observaremos a figura da rainha Melusina (Mélusine) da literatura franco-medieval — 
imagem que se propagou na sua época por diversos lugares da Europa — como forma de comparação e 
análise de sua contribuição no imaginário que chegou até nós. Fechando o ciclo de observação, 
apresentaremos algumas características desses seres das águas presentes na nossa cultura indígena, 
constituindo-se assim figuras míticas do nosso folclore. O trabalho baseia-se no método analítico e 
comparativo, buscando sempre as diversas formas de como esses seres mitológicos — as sereias — 
dialogam com as do nosso folclore. Para fundamentação teórica, há estudos de Junito Brandão, Thomas 
Bulfinch, Franchini e Seganfredo, Tzvedán Todorov, Jacques Le Goff, Câmara Cascudo, Silvio Romero, 
Monteiro Lobato, entre outros mais. 
Palavras-chave: Sereias. Melusina. Folclore. Iara. Mãe d’água. 
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4.17. PROGRAMA CONTA PRA MIM: RETROCESSOS E CONTRADIÇÕES 
Suzana Lima Vargas do Prado 

Isabela Pimentel Vilela 
Este trabalho tem o objetivo de analisar a coleção de 40 livros de histórias em formato digital que 
compõem o programa Conta pra mim, apresentado em 2020 pela Política Nacional de 
Alfabetização/Ministério da Educação dentre as ações de Literacia em casa destinadas para famílias 
brasileiras, prioritariamente àquelas em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Os recontos 
apresentados pelo programa Conta pra mim foram analisados a partir de três aspectos constitutivos dos 
livros desenvolvidos pelo Ministério da Educação: o projeto gráfico, o texto visual e o texto verbal. Os 
recontos também foram comparados com versões originais dos contos tradicionais escritos por Perrault, 
Andersen e Grimm. O quadro teórico-metodológico da pesquisa discute a origem dos contos de fadas e 
seu significado simbólico (Merege, 2010; Ventura e Leslie, 2019) e elementos da estética da ilustração 
(Linden, 2011; Nicolajeva e Scott, 2011). As análises empreendidas apontam que os livros de histórias 
disponibilizados pela Política Nacional de Alfabetização não possuem qualidade literária, apresentam 
pobreza gráfica e não trazem referências estéticas potentes para a ampliação da percepção visual de 
aprendizes da leitura, prejudicando a formação literária de crianças brasileiras. 
Palavras-chave: Contos de fada. Programa Conta pra mim. Bibliodiversidade. 
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SIMPÓSIO 5 
 

“Espiar pra dentro”: os temas fraturantes e a reelaboração dos sujeitos 
Coordenação: Marisa Martins Gama-Khalil, Andréia de Oliveira Alencar Iguma e Lilliân Alves Borges 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro - 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30  Lilliân Alves Borges  
Marisa Martins Gama-Khalil  

A MIRADA INTERNA NAS TRAMAS DAS LITERATURA PARA 
CRIANÇAS E JOVENS 

15h45 Andréia de Oliveira Alencar Iguma   DE QUAIS TEMAS FRATURASTES FALA O LIVRO DESEQUILIBRISTAS 
(2014), DE MANU MALTEZ? 

16h  Cíntia Roberto Marson MEMÓRIA E AFETO EM O HOMEM QUE LIA AS PESSOAS, DE JOÃO 
ANZANELLO CARRASCOZA 

16h15  Daniela Aparecida Francisco 
Karina de Fátima Gomes 

LUTO E SUPERAÇÃO EM “O JOGO DE AMARELINHA” (2007), DE 
GRAZIELA BOZANO HETZEL 

16h30 Guilherme Ewerton Alves de Assis   
Hermano de França Rodrigues 

ENIGMAS DA ESFINGE, FANTASIAS INTRAFAMILIARES E ESPIOS NO 
INCONSCIENTE: A INCESTUALIDADE COMO FRATURA TEMÁTICA 
EM “PELE DE ASNO”, DE PERRAULT 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro - 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30  Berta Lúcia Tagliari Feba 
 

UMA LEITURA DO TRATAMENTO DADO À SEXUALIDADE NA OBRA 
DE LYGIA BOJUNGA 

15h30  Carmina Monteiro Ribeiro   
Milena Ribeiro Martins 

A EXPRESSIVIDADE DE TEMAS ESPINHOSOS EM LYGIA BOJUNGA: 
METÁFORA E REALISMO 

15h45 Flávia Maria Reis de Macedo 
 

UM DIÁLOGO DO LUTO NA ARTE LITERÁRIA DE LYGIA BOJUNGA 

16h  
 

Janaína Smith Dias Herculano   
Anélia Montechiari Pietrani   

INFÂNCIA ATRAVESSADA: A VIOLAÇÃO DOS CORPOS FEMININOS 
EM SAPATO DE SALTO E O ABRAÇO, DE LYGIA BOJUNGA 

16h15 Rosana Carvalho Dias Valtão ESPIAR PARA DENTRO PARA OLHAR PARA FORA: UMA REFLEXÃO 
SOBRE FORMAÇÃO HUMANA A PARTIR DE A BOLSA AMARELA, DE 
LYGIA BOJUNGA 

  Debate 

 

Terceira Sessão: 30 de setembro - 17h30 a 19h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

17h30 Léa Evangelista Persicano 
 

O TEMA FRATURANTE DA MORTE E A RESSIGNIFICAÇÃO DOS SUJEITOS NA 
E PELA SÉRIE LITERÁRIA O DOADOR DE MEMÓRIAS 

17h45  Mariana Passos Ramalhete   
Clara Beatriz Tavares Floriano 

LITERATURA JUVENIL PREMIADA E TEMAS FRATURANTES: UMA ANÁLISE 
DAS OBRAS UM LUGAR CHAMADO AQUI E CATÁLOGO DE PERDAS 

18h  Matheus Taylor Souza Borges A CHAVE DO TAMANHO: O IMAGINÁRIO COMO RESISTÊNCIA 

18h15  Pedro Afonso Barth 
 

O DESESPERO QUE VIVE DENTRO DA GENTE: REPRESENTAÇÕES DE 
ANSIEDADE E MEDO DA PERDA EM UM FIO DE ESPERANÇA DE MARJOLIN 
HOF 

 Debate 
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Quarta Sessão: 01 de outubro - 15h30-17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Renata Corrêa Anná 
Regina Michelli 

CRIANDO MUNDOS POSSÍVEIS NA E PELA FICÇÃO DE VERMELHO 
AMARGO 

15h45 Vivian Bezerra da Silva 
 

REPRESENTAÇÃO DA INFÂNCIA EM SITUAÇÕES DE MIGRAÇÃO E 
REFÚGIO NA LITERATURA INFANTOJUVENIL BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA 

16h Yuri Pereira de Amorim 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

QUANDO DOIS GAROTOS SE BEIJAM, O MUNDO EXPANDE SUAS 
FRONTEIRAS: HOMOFOBIA SOCIAL NA NARRATIVA JUVENIL DOIS 
GAROTOS SE BEIJANDO (2015), DE DAVID LEVITHAN 

16h15 Sol Marins Cortez de Mendonça 
Regina Michelli 

TEMAS FRATURANTES EM A MOCINHA DO MERCADO CENTRAL, DE 
STELLA MARIS REZENDE 

16h30 Gabrielly Doná 
Renata Junqueira de Souza 

TEMAS FRATURANTES NA LITERATURA INFANTIL: CONTAÇÃO DA 
HISTÓRIA ERNESTO 

 Debate 

 

RESUMOS 

5.1. DE QUAIS TEMAS FRATURASTES FALA O LIVRO DESEQUILIBRISTAS (2014), DE MANU MALTEZ? 
Andréia de Oliveira Alencar Iguma 

A presente comunicação tem como objetivo analisar o livro de poesias Desequilibristas (2014), escrito e 
ilustrado por Manu Maltez. A obra foi premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) 
no ano de 2015, na categoria jovens e editada pela Peirópolis. O projeto gráfico do livro é extremamente 
rico, todo construído em preto e branco, com traços que lembram grafites; o diálogo entre o texto verbal 
e não verbal se completam. Logo no início do livro há uma orientação para os leitores: “texto para declame 
em via pública sobre um skate, pela cidade em chamas”. Aqui, pela minha leitura, o projeto estético do 
autor já dá indícios da ruptura com um modelo tradicional de leitura de poesias, ademais, aproxima leitor 
e literatura em um espaço que, tantas vezes, é marginalizado, como, por exemplo, os apropriados pelos 
skatistas. Diante disso, justifico a escolha do livro supracitado como objeto de análise para a presente 
comunicação em dois aspectos: o primeiro a fim de pensar as múltiplas juventudes, em especial, as que 
estão a margem; o segundo, pois os temas que são evidenciados por meio da escrita e das ilustrações são 
considerados fraturantes, o que vem ao encontro da proposta do simpósio “espiar para dentro”: os temas 
fraturantes e a reelaboração dos sujeitos. A noção de temas fraturantes que irei me pautar parte dos 
estudos desenvolvidos pela pesquisadora portuguesa Ana Margarida Ramos. A autora argumenta que “[a] 
lista de temas fraturantes é praticamente infindável e percorre todos os tabus: sexo; morte; violência; 
sofrimento; terrorismo; guerra; genocídio; doença, incluindo todas as suas variáveis e combinações” 
(RAMOS, 2015, p. 289). Aqui, nos interessa olhar exatamente para o que é negado por aqueles que 
controlam corpos, espaços e gostos a fim de olharmos para uma literatura que contribui com a 
reelaboração dos sujeitos, em especial, os que compõe às juventudes.  
Palavras-chave: Juventudes. Literatura juvenil. Temas fraturantes. 
 

5.2. UMA LEITURA DO TRATAMENTO DADO À SEXUALIDADE NA OBRA DE LYGIA BOJUNGA 
Berta Lúcia Tagliari Feba 

É possível perceber uma abordagem de temas com pouca (ou nenhuma tradição) na ficção voltada para 
crianças e jovens. Ainda, nota-se que o tratamento dado a temáticas que não ocultam a dor se faz presentes 
de modo nada utilitário. Sem pretensões didatizantes e com qualidade estética, assuntos delicados como 
separação dos pais, abandono, doença, violência e morte são tratados nas narrativas e colocam o leitor em 
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contato com a vivência humana, que pode ter momentos agradáveis e alegres, mas também torturantes e 
repulsivos. Nesse contexto, o debate a respeito da sexualidade pode ser identificado em diversas formas e 
em diferentes circunstâncias, por isso, o objetivo deste trabalho é refletir acerca do despertar natural para 
a sexualidade de personagens adolescentes, como Petúnia e Tobias. 
Palavras-chave: Lygia Bojunga. Personagens. Sexualidade. 
 

5.3. A EXPRESSIVIDADE DE TEMAS ESPINHOSOS EM LYGIA BOJUNGA: METÁFORA E REALISMO 
Carmina Monteiro Ribeiro 

Milena Ribeiro Martins 
Pretende-se verificar, neste trabalho, algumas das características centrais da obra de Lygia Bojunga no 
cenário da literatura infantil e juvenil brasileira do final do século XX e início do XXI e dos temas presentes 
em suas narrativas, bastante espinhosos, mas que não escapam à realidade de muitas crianças e jovens. 
Por meio do uso da mimese do real, mesmo que mesclada com a fantasia, a obra de Bojunga permite que 
seus leitores vivam outras vidas, na pele de crianças diversas que espelham aquelas da vida real, que 
passam por problemas agudos em suas casas e escolas e que tentam compreender o mundo que as rodeia. 
É assim que, então, o leitor amadurece, desperta consciência e empatia. Para Adam Smith, em The Theory 
of Moral Sentiments (apud WOOD, 2012), a fonte de nosso sentimento de solidariedade pela miséria dos 
outros “brota”, trocando imaginariamente de lugar com o sofredor, ou seja, em vez de ensinar 
explicitamente que devemos ter empatia com o próximo, a literatura, inclusive a de Lygia Bojunga, faz o 
leitor viver a vida de outro e perceber como ele se sente, ampliando, assim, o seu conhecimento de mundo 
e a sua compreensão de pontos de vista alheios. Este trabalho analisará as obras Corda Bamba e Sapato 
de Salto, não só em suas esferas temáticas, mas também em seus aspectos literários não-exclusivos à 
literatura infantil, como linguagem e sua função poética, narradores e vozes, complexidade do discurso 
literário, multissignificação e os limites entre a realidade e a fantasia.  
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Literatura juvenil. Lygia Bojunga. Sapato de salto. Corda bamba. 
 

5.4. MEMÓRIA E AFETO EM O HOMEM QUE LIA AS PESSOAS, DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 
Cíntia Roberto Marson 

Este trabalho tem como objetivo analisar a obra intitulada O homem que lia as pessoas (2007), narrativa 
infantil de João Anzanello Carrascoza, sob o viés da memória. Ao perder o pai, o filho recorre ao relato 
memorialístico na tentativa de compreender a habilidade que o pai tinha de ler as pessoas. Assim, o garoto 
recupera os fatos vividos ao lado da figura paterna e, por meio da escrita, narra a história que se apresenta 
ao leitor como uma maneira de ressignificar o passado e de estar novamente na presença do pai. Ao longo 
da análise, buscamos interpretar o ato de recuperar os fatos por meio da memória e a sua posterior 
narração como elementos constitutivos da técnica do “espiar para dentro” (GAMA-KHALIL; BORGES, 
2020), uma vez que, ao trazer à tona os momentos compartilhados com o pai e, depois, narrá-los ao leitor, 
o garoto encontra meios para lidar com a morte, vivenciando o processo de construção identitária, 
perpassada pela figura paterna. Nesse sentido, buscamos compreender a memória ancorada no seio 
familiar e, consequentemente, alçada pelo afeto. Para isso, embasamo-nos sobretudo nas perspectivas 
teórico-críticas de Halbwachs (1990), Bosi (1994), Assmann (2011), entre outros. 
Palavras-chave: Memória. Afeto. Espiar para dentro. O homem que lia as pessoas. João Anzanello Carrascoza. 

 
5.5. LUTO E SUPERAÇÃO EM O JOGO DE AMARELINHA, DE GRAZIELA BOZANO HETZEL 

Daniela Aparecida Francisco 
Karina de Fátima Gomes 

O jogo de amarelinha (2007), escrito por Graziela Bozano Hetzel, narra a elaboração do luto de Letícia, 
que também está aprendendo a jogar amarelinha. Mas ela não quer chegar ao céu, pois é lá que mora a 
sua mãe. A madrasta tenta estreitar os laços com a enteada, insistindo para que Letícia entenda que não 
basta jogar a pedrinha, é preciso chegar ao céu. Um processo de ensino e aprendizado frustrante e 
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doloroso, para ambas as partes. Elas não conseguem falar sobre isso, apenas se ressentem. Letícia adoece. 
E, entre delírio febril e realidade, elabora o luto estagnado. Para Worden (1998, p. 153), “[...] o luto é um 
processo desencadeado pela perda de alguém significativo que tem como principal objetivo a sua 
aceitação e elaboração da dor através da libertação dos vínculos que a ligavam ao ente querido, para mais 
tarde poder investir em novos vínculos”. No delírio-sonho-realidade, Letícia vê Lúcia, pela primeira vez 
como alguém que está ao seu lado. E, novamente juntas no jogo, Letícia avança as casas e pisa no céu. A 
morte de uma pessoa próxima é uma experiência humana penosa, que leva a um importante processo de 
acomodação, equilibração, em busca do equilíbrio emocional. A narrativa expõe a subjetividade de Letícia 
e talvez o interior de muitas crianças e adultos, considerando a situação pandêmica que gerou mortes 
repentinas e que deixou em suspenso tantas existências. Sua leitura oferece ensinamentos sobre como 
lidar com a morte, desencadeando discussões sobre o tema tão necessário na era contemporânea. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Luto. Narrativa. Graziela Bozano Hetzel. 
 

5.6. UM DIÁLOGO DO LUTO NA ARTE LITERÁRIA DE LYGIA BOJUNGA 
Flávia Maria Reis de Macedo 

As pulsões da violência e da morte trazem uma compreensão diferenciada e variável nos seres humanos. 
Neste universo, orbita a literatura, bem como a obra da escritora Lygia Bojunga. Nosso objetivo é trazer 
reflexões sobre a capacidade de invenção desta autora para tratar da temática do luto e do suicídio. 
Depois de conquistado o prêmio Hans Christian Andersen, Lygia foi convidada a dialogar e criar um texto 
literário a partir de telas da artista Tomie Ohtake. A tarefa foi lançada pela Berlendis & Vertecchia Editora, 
em projeto que reunia duas artes num mesmo suporte, o livro para crianças e jovens 7 Cartas e 2 Sonhos 
(1982), livro pouco conhecido nos circuitos literários, posteriormente republicado com o título O Meu 
Amigo Pintor (1987), sem o amparo da arte de Tomie. Das telas, cores e pincéis de Ohtake, a autora elegeu 
cores aos sentimentos e angústias de um narrador de 11 anos de idade, que expõe sobre sua amizade 
com o pintor que se suicidara, ressignificando a relação com o amigo e mantendo o vínculo entre ambos. 
Pela competência dos estudos teóricos de Ostrower, Bosi e Haroldo de Campos fundamenta-se a 
pesquisa. A obra literária não é um fato consumável, mas possui movimento, trazendo inscritas marcas 
de sua gênese, diálogos e absorções (PERRONE-MOISÉS, 2004), é assim que estamos sempre 
transformando a leitura desses processos, sobretudo quando se trata do luto e da perda narrados pelo 
olhar da criança. 
Palavras-chave: Literatura para crianças e jovens. Diálogos interartes. Temas fraturantes. 
 

5.7. TEMAS FRATURANTES NA LITERATURA INFANTIL: CONTAÇÃO DA HISTÓRIA ERNESTO 
Gabrielly Doná 

Renata Junqueira de Souza 
Os temas fraturantes estão ganhando cada vez mais força na literatura infantil, tendo em vista o aumento 
de publicações de obras que estão se destacando por trazerem assuntos como bullying, agressividade, 
raiva, morte, preconceito. Além disso, há outros sinônimos que se referem a isso, como temas polêmicos, 
sensíveis, difíceis; ou seja, assuntos que por vezes são censurados e pouco trabalhados com as crianças 
em sala de aula. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar uma prática de contação de 
histórias que tem como foco a abordagem das diferenças e da exclusão social, presentes implicitamente 
em obras de literatura infantil. Tais dados são parte de uma pesquisa de iniciação científica, financiada 
pela Fapesp, cujo fim é analisar as ressignificações realizadas pelos alunos sobre contações de histórias 
que abordam temas transversais. Assim, foram realizadas contações de histórias remotamente com 
crianças de 4º ano de uma escola municipal no interior do estado de São Paulo, durante o isolamento 
social por conta da Covid-19. As etapas com a história tiveram como base as estratégias metacognitivas 
de compreensão leitora propostas por Girotto e Souza (2010) e as estratégias de leitura propostas por 
Solé (1998), contendo momentos antes, durante e depois da contação de história. Serão relatadas as 
experiências obtidas com o livro Ernesto, de Blandina Franco e José Carlos Lollo, em que foi contado às 
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crianças por meio de vídeos. A partir dessa prática, foi possível constatar o apreço que os alunos 
desenvolveram pelo protagonista Ernesto e a vontade de quererem ser seus amigos. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Contação de histórias. Temas fraturantes. 

 
5.8. ENIGMAS DA ESFINGE, FANTASIAS INTRAFAMILIARES E ESPIOS NO INCONSCIENTE:  

A INCESTUALIDADE COMO FRATURA TEMÁTICA EM “PELE DE ASNO”, DE PERRAULT 
Guilherme Ewerton Alves de Assis 

Hermano de França Rodrigues 
Desde as calendas da Antiguidade, as hordas primitivas erigiram, amiúde, um tabu que configura todo o 
prenúncio da sociedade: a Lei de Proibição do Incesto. Consoante estudos de Lévi-Straus, assim como os 
de Sigmund Freud, o interdito ao ato incestuoso (relacionamento fantasioso e/ou sexual entre 
consanguíneos) caracteriza a passagem da natureza para a cultura. Entrementes, o tema do incesto, por 
ser fraturante, é visto de modo abjeto, sujo e, por conseguinte, a Cultura ergueu proibições e um 
imaginário assaz intimidador (além de não ser possível a realização, proíbe-se também o diálogo sobre o 
assunto, sobretudo, com crianças). Nesse corolário, o presente trabalho, aos moldes de um arqueólogo, 
espiará (por dentro) as fantasias mais abscônditas dos protagonistas que forjam a narrativa “Pele de Asno” 
(1694), de Charles Perrault. No conto, deparamo-nos com uma família real, composta por um rei, sua 
esposa e a bela filha dessa união. Certo dia, a rainha morre, e suplica ao seu marido que apenas se case, 
novamente, se encontrar uma mulher cujos talentos sejam superiores aos dela. Doravante, o viúvo 
monarca, plasmado em alucinações e fantasias sexuais, percebe a imago de sua falecida esposa nos traços 
imagéticos de sua progênita e, com efeito, decide-se casar. Em conclusão, vislumbramos tentativas 
escapatórias da princesa, assim como suas (re)elaborações subjetivas, das garras do sedento pai. Para 
tanto, recorremos a estudos psicanalíticos de cunho freudiano e lacaniano, imiscuídos em obras, como 
Enigma do Incesto (2007), Laure Razon; e Incestualidade: um phátos familiar (2012), de Sonia Thorstensen. 
Palavras-chave: Temas fraturantes. Literatura infantil. Incesto. Psicanálise. Perrault. 

 
5.9. INFÂNCIA ATRAVESSADA: 

A VIOLAÇÃO DOS CORPOS FEMININOS EM SAPATO DE SALTO E O ABRAÇO, DE LYGIA BOJUNGA 
Janaína Smith Dias Herculano 

Nesta comunicação, compararemos Sapato de salto (2006) e O abraço (2017), de Lygia Bojunga, que 
coloca as personagens mulheres, da infância à idade adulta, em situações diversas de violência: estupro, 
prostituição, agressão psicológica e feminicídio. A obra de Bojunga apresenta a tomada de consciência de 
uma sociedade degradante, ao trazer temas tabus para o centro da narrativa infantojuvenil, rompendo 
com a produção literária pedagógica e a crítica engessada. De acordo com Maria Zaira Turchi e Flávia de 
Castro Souza (2010), a inserção dos temas tabus induz os leitores a enfrentarem questões, como violência 
e morte, sem infantilização, uma vez que não há delimitação do que pode ou não ser dito na literatura 
infantojuvenil, compreendendo-se que “o valor literário não pode ser fundamentado teoricamente: é um 
limite da teoria, não da literatura” (COMPAGNON, 1999). Bojunga constrói sua obra com identidade 
literária, abrindo espaço para a interação entre texto e leitor, penetrando nas profundidades psicológicas 
das personagens: enquanto Sabrina de Sapato de salto percorre o caminho da libertação, Cristina de O 
abraço não sobrevive à dor da violência sofrida. A relação do indivíduo consigo mesmo torna-se questão 
persistente, pois as personagens entram em conflito emocional e psicológico a partir da dor. Conforme 
ressalta Rosa Maria Graciotto Silva (2010), o indivíduo oprime-se e é dominado por sentimentos que 
afligem sua liberdade. De forma sensível e sofisticada, Bojunga desdobra caminhos na literatura 
infantojuvenil contemporânea para a abordagem e o enfrentamento de temas tabus, muitas vezes 
encobertos tanto pela família quanto pela sociedade. 
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Temas tabus. Violência. 
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5.10. O TEMA FRATURANTE DA MORTE E A RESSIGNIFICAÇÃO DOS SUJEITOS  
NA E PELA SÉRIE LITERÁRIA O DOADOR DE MEMÓRIAS 

Léa Evangelista Persicano 
É deveras impactante para nós, leitores em geral (crianças, jovens, adultos), lidar com determinados 
temas fraturantes, como a morte, os preconceitos, a sexualidade, as violências. E a dificuldade ou a 
facilidade de lidar com o que eles causam está intimamente relacionada ao modo e à nossa forma de 
ver o mundo, moldados pelas várias instituições das quais fazemos parte: a família, a escola, a 
comunidade, a religiosidade, o mercado de trabalho. Nesse sentido, na série literária O doador de 
memórias, da autora norte-americana Lois Lowry - composta por um quarteto de livros direcionados 
inicialmente ao público infantil e juvenil, mas que os entendemos na perspectiva de uma literatura sem 
adjetivos, que vai além de um público determinado -, percebemos diferentes formas de se 
problematizar a morte: seja por meio do seu abrandamento, da experiência pela perda de outrem, da 
vivência da própria morte, ou do estabelecimento de pactos que levam a ela. Como o público leitor 
pode lidar com essas variadas maneiras de manifestação literária desse tema real e cotidiano? De que 
modo os próprios protagonistas da série, ainda crianças, adolescendo, ou já adultos são subjetivados 
por exposições veladas ou explícitas desse acontecimento, algumas/muitas vezes adiável, mas não 
inevitável em nossas vidas? Com o intuito de problematizar essas questões, esta comunicação se 
entrelaça à proposta em desenvolvimento de nossa tese de doutorado em Estudos Literários. 
Embasamo-nos em autores como: Philippe Ariès (2014, 2017, 2019), Norbert Elias (2001), Ernest Becker 
(1991), Ricardo Azevedo (2001), Marisa Lajolo (1994), Michèle Petit (2009). 
Palavras-chave: Morte. Literatura. Subjetividade. 

 
5.11. LITERATURA JUVENIL PREMIADA E TEMAS FRATURANTES: 

UMA ANÁLISE DAS OBRAS UM LUGAR CHAMADO AQUI E CATÁLOGO DE PERDAS 
Mariana Passos Ramalhete 

Clara Beatriz Tavares Floriano 
Este trabalho integra parte dos resultados de uma pesquisa em nível de PIBIC, intitulada “Literatura 
juvenil: os prêmios, as cifras e a formação de leitores”. O projeto, em questão, visou a analisar o perfil 
estético-literário dos livros brasileiros direcionados ao público adolescente e/ou jovem a partir de dois 
crivos: os livros que foram premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (Fnlij) e os livros 
mais vendidos, no período de quatro anos (2015 a 2018). Dentre as obras premiadas, destacam-se, neste 
momento, Um Lugar Chamado Aqui (2016), de Felipe Machado e Catálogo de Perdas (2017), de João 
Anzanello Carrascoza. No decorrer das análises, foi observado que tais obras rompem com uma tradição 
literária que enxergava os livros infantis e juvenis sob uma ótica moral e didatizante (COLOMER, 2007), 
pelo fato de trazerem à tona “temas fraturantes”, tais como a dor, a perda, a distância, as relações entre 
familiares, a desigualdade social, um novo modelo de mulher e a violência doméstica, juntamente com o 
feminicídio. Essas reflexões contribuem para o desenvolvimento de um pensamento crítico de crianças e 
jovens, além de auxiliarem na formação leitora desse público. (ANDRUETTO, 2014).  
Palavras-chave: Prêmio Fnlij. Literatura juvenil. Temas fraturantes. 

 
5.12. A MIRADA INTERNA NAS TRAMAS DA LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS 

Marisa Martins Gama-Khalil 
Lilliân Alves Borges 

O mote de nossas reflexões para a elaboração deste trabalho é a narrativa O menino que espiava pra dentro 
(2008), da escritora brasileira Ana Maria Machado. Ponto fulcral dessa narrativa é a metáfora “espiar pra 
dentro”, metáfora essa a partir da qual constituiremos a noção de “mirada interna”. Colocamos a imagem 
do “espiar pra dentro” em diálogo com outras narrativas, as quais possuem procedimentos temáticos e 
formais análogos a ela, sugerindo, esse movimento analítico, como Alice no país das maravilhas, de Lewis 
Carroll; Histórias de Alexandre e A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos; O mágico de Oz, de L. 
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Frank Baum; Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato; O sofá estampado, de Lygia Bojunga, entre 
outras. Com isso, nosso intuito é estabelecer uma rede intertextual cujo eixo é a ação da “mirada interna” 
e do “espiar pra dentro”. Assim, compreendemos que a expressão “espiar pra dentro” desencadeia um 
efeito de sentido que remete a alguns acontecimentos muito frequentes no campo da literatura fantástica 
e que são também bastante assíduos na produção literária dirigida a crianças e jovens. Nossas reflexões, 
desse modo, adentram teoricamente por meio de noções dos estudos literários, mais especificamente 
relacionadas à literatura infantil e à literatura fantástica. Dentre as teorias, que são basilares para nossas 
reflexões, apontamos as elaboradas por Filipe Furtado, Remo Ceserani, Maria Antonieta Antunes Cunha, 
Jesualdo Sosa, Jacqueline Held, Gama-Khalil e Michel Foucault. 
Palavras-chave: Mirada interna. Literatura infantil e juvenil. Imaginário. Literatura fantástica. 

 
5.13. A CHAVE DO TAMANHO: O IMAGINÁRIO COMO RESITÊNCIA 

Matheus Taylor Souza Borges 
Na obra A chave do tamanho, de Monteiro Lobato, chegam ao Sítio do Picapau Amarelo notícias 
perturbadoras sobre a Segunda Guerra Mundial, as quais motivam na personagem Emília a necessidade 
de se mudar o mundo por meio da imaginação, tendo em vista conter a devastação causada pela guerra 
e a tristeza da matriarca do Sítio, Dona Benta, a qual afirma inclusive ter vontade de morrer quando lê 
notícias como as que chegavam ao jornal. Partindo do contexto da Guerra, apresentado por Monteiro 
Lobato, a presente preposta de comunicação pretende demonstrar como, apesar dos interditos impostos 
pelos mecanismos de controle do imaginário, a Literatura consegue, em determinados períodos, 
constituir-se como elemento de resistência ou até mesmo sobrevivência. Para tal trabalho, será lançado 
mão ainda de outras teorias que possam nos ajudar a elucidar o processo de construção e representação 
da figura da criança associada à morte em situações consideradas extremas, como a Segunda Guerra, 
representada por Monteiro Lobato. Para tais análises, teorias como as de Luiz Costa Lima a respeito do 
controle do imaginário, Philippe Ariès e Norbert Elias serão basilares para compreender as relações entre 
a criança e a morte, dentre outras teorias que servirão como suporte para o processo analítico.  
Palavras-Chave: Literatura. Infância. Morte. Representação. Controle do imaginário.  

 
5.14. O DESESPERO QUE VIVE DENTRO DA GENTE: REPRESENTAÇÕES DE ANSIEDADE E MEDO  

DA PERDA EM UM FIO DE ESPERANÇA, DE MARJOLIN HOF 
Pedro Afonso Barth 

Um fio de esperança, obra da literatura infantil da autora holandesa Marjolijn Hof (2019), conta a história 
de Lili uma criança que convive com a ausência de seu pai, que está trabalhando como voluntário em uma 
guerra. Quando ele para de mandar notícias, a criança se agarra na esperança dele estar vivo, e nesse 
processo silêncios e vazios se instauram no seu modo de ser e agir. A personagem passa a olhar para 
dentro de si mesma, em busca de uma solução para lidar com a agonia da espera, e isso desperta ideias 
perturbadoras como a de matar a sua própria cachorrinha de estimação, apegada à ideia que uma força 
superior não permitiria duas mortes em sua família. Neste trabalho, propomos uma análise da obra 
relacionando os conceitos de infância (ÁRIES, 1981; HEYWOOD, 2004), silêncio (ORLANDI, 2007) e vazio 
(LIPOVETSKY, 2005). Nosso objetivo é caracterizar a maneira como a personagem criança lida com o medo 
da perda do pai e como ela sozinha não consegue lidar com os próprios sentimentos. Como resultados, 
concluímos que um fio de esperança é uma obra que redimensiona a imagem que temos da infância, já 
que a personagem quando olha para dentro de si mesma é envolvida por sombras e contradições. Os 
conceitos de vazio e silêncio permitem uma possibilidade de leitura da obra: a importância de a criança 
conseguir expressar a sua dor e lidar com ela, evitando traumas que possam comprometer o seu 
desenvolvimento. Assim, fazemos um paralelo com a importância da literatura para a infância, como 
instância que permite a humanização do sujeito leitor. 
Palavras-chave: Infância. Vazio. Temas Fraturantes. Silêncio. Literatura infantil. 
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5.15. CRIANDO MUNDOS POSSÍVEIS NA E PELA FICÇÃO DE VERMELHO AMARGO 
Renata Corrêa Anná 

Regina Michelli 
Ao longo da leitura da prosa-poética de Vermelho amargo (2011), observamos que, ao escrever sobre suas 
memórias, Bartolomeu Campos de Queirós torna a referida obra autoficcional na medida em que está 
sempre no limiar entre o vivido e o sonhado, entre realidade e ficção. Ao transitar entre a realidade e a 
fantasia, a referida obra revisita um tempo ancorado: a infância. Tempo este que se faz vivo na narrativa ao 
trazer para o presente ficcional fragmentos de um passado outrora vivido. Nesse sentido, ao “espiar para 
dentro”, a prosa poética de Bartolomeu pode ser considerada uma narrativa de reelaboração desse sujeito 
(narrador-menino) que se vale do “eu-real” transfigurado num “eu-ficcional” e partilha com o leitor as 
imagens de um tempo de dor e amargor em função da morte da mãe, da fragilidade na relação com o pai e 
da presença da madrasta. Dialogando com Vermelho amargo nos perguntamos: de que forma essa narrativa 
ficcional, pelo olhar do narrador, interpreta esse mundo, ou ainda, como é capaz de ressignificar o seu 
próprio mundo (seu núcleo familiar) e a dor simbolizada e materializada na perda da mãe. Como essas 
memórias, banhadas pela cor vermelha e que permeiam o tempo e o espaço, vão sendo deitadas “sobre 
papel branco para bem aliviar seu amargor” (Vermelho amargo, 2011, epígrafe). Fundamentam a pesquisa, 
os trabalhos e estudos desenvolvidos por Phillippe Ariès (1982), Fanny Abramovich (1983), Maria Teresa 
Andruetto (2012), Juliana Leopoldino de Souza Cruz (2019), Nilma Gonçalves Lacerda (2018). 
Palavras-chave: Vermelho amargo. Bartolomeu Campos de Queirós. Temas Fraturantes. Memória. Autoficção. 
 

5.16. ESPIAR PARA DENTRO PARA OLHAR PARA FORA: UMA REFLEXÃO  
SOBRE FORMAÇÃO HUMANA A PARTIR DE A BOLSA AMARELA, DE LYGIA BOJUNGA 

Rosana Carvalho Dias Valtão 
Este trabalho parte do princípio de que o homem não é instituído em sua gênese como ser humano 
completo e total, é formado pelas dimensões natural-biológica, sócio-política e cultural-simbólica. Ele é 
capaz de construir sua subjetividade, de organizar seus pensamentos e sua visão de mundo, e de pensar 
sobre a realidade concreta a partir da obra de arte, em nosso caso particular, a literatura. Tomamos, 
então, a obra A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga, e toda apropriação objetivada do real que revela com 
vistas a oportunizar ao leitor juvenil a objetivação para si de questões imprescindíveis a sua emancipação 
e desenvolvimento pleno. Em busca de desmascarar a realidade empírica, pensar para dentro e se mover 
para fora no contexto sócio-histórico-cultural que está inserido. A obra de Bojunga, envolta em toda crítica 
literária que a engloba, com sua forma de escrita e temas abordados, coloca diante do leitor, de forma 
confrontadora, a vida humana, não como cópia do cotidiano desse indivíduo, conforme explicou Lukács 
(2009), ao falar sobre obra de arte. Nesse cenário, a produção artística se dá como um bem incompressível 
para o sujeito (CANDIDO, 2014), pois oportuniza sua humanização, torna-o humano, delineando em si a 
humanidade historicamente produzida pelo conjunto de homens. E permite que o indivíduo se relacione 
conscientemente com a realidade por meio da subjetividade. Dito isso, propomos uma análise da obra 
com vistas a refletir, a partir das contribuições da Psicologia Histórico-Crítica, sobre formação humana 
total e fenômeno social real na constituição do sujeito-leitor. 
Palavras-chave: Literatura e formação omnilateral. Literatura e subjetividade. Literatura e humanidade. 
Lygia Bojunga. Objetivações para si. 

 
5.17. TEMAS FRATURANTES EM A MOCINHA DO MERCADO CENTRAL, DE STELLA MARIS REZENDE 

Sol Marins Cortez de Mendonça 
Encontrar brechas na literatura para crianças e jovens em que caibam temas como o suicídio e o estupro de 
uma personagem pode parecer absolutamente desproposital para pais e educadores. Poucos autores 
tratam deste tema por acreditarem que a literatura infantil seja lugar para o faz de conta, a fábula, o 
maravilhoso e o fantástico, com finais felizes. Temas absurdamente reais e pesados podem afastar leitores. 
Afirma Maria Teresa Andruetto, “a literatura para ser útil, deve conservar certo trato disfuncional”, deve 
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“desviar-se da norma, do esperado, do previsível”. Temáticas ainda consideradas “tabus” na literatura para 
crianças e adolescentes, como o suicídio e a violência contra a mulher estão presentes, assim como qualquer 
tema que surja sem que haja previsão ou até mesmo desejo de Stella Maris Rezende. A literatura não é feita 
como forma de ensinar comportamentos ou enquadrar o jovem leitor a papel algum. Como corpus ficcional, 
pretendo utilizar o romance vencedor do prêmio Jabuti, nas categorias Melhor Livro Juvenil e Melhor Livro 
do Ano em 2012, A mocinha do Mercado Central, analisando as personagens Bernardina e Valentina Vitória. 
Como embasamento teórico, me fiarei nas proposições sobre literatura de Tzevetan Todorov, Antônio 
Cândido, Antoine Compagnon, José Nicolau Gregorin Filho, Marisa Lajolo, Nelly Novaes Coelho e Maria 
Teresa Andruetto, numa abordagem metodológica comparatista, articulando diferentes campos do saber. 
A escritora Stella Maris Rezende é mineira de Dores do Indaiá (assim como suas personagens), tem cerca de 
40 livros publicados que podem ser divididos em quatro categorias, como poesia, narrativa juvenil, narrativa 
infantil e narrativa sem idade. Este último relaciona-se a livros que estariam fora das categorias infantil e 
juvenil, seja no que se refere às temáticas abordadas ou à estrutura pouco convencional esperada pela 
literatura infantil e juvenil. No que tangencia essas características e a linguagem trabalhada por Rezende, 
este trabalho pretende apontar que sua escrita, ao contrário de ter um padrão facilitador, impõe ao jovem 
curiosidade e obstinação leitoras. 
Palavras-chave: Narrativas contemporâneas. Stella Maris Rezende. Literatura infantil e juvenil. Temas fraturantes. 
 

5.18. REPRESENTAÇÃO DA INFÂNCIA EM SITUAÇÕES DE MIGRAÇÃO E REFÚGIO  
NA LITERATURA INFANTOJUVENIL BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Vivian Bezerra da Silva 
Este trabalho propõe uma reflexão acerca da representação da criança em situação de migração e refúgio 
na literatura infantojuvenil brasileira contemporânea. A análise será realizada a partir das seguintes 
narrativas: Amal, de Carolina Montenegro; A menina que abraça o vento, de Fernanda Paraguassu; Dois 
meninos de Kakuma, de Marie Ange Bordas e O cometa é um sol que não deu certo, de Tadeu Sarmento. 
Todos os livros possuem a guerra como pano de fundo e, por esse motivo, a infância das personagens é 
marcada por situações difíceis, de deslocamentos e privações. Contudo, as histórias conseguem entrelaçar 
a representação de uma realidade árdua com a ludicidade do olhar infantil. É possível observar na LIJ 
contemporânea uma tendência em tratar de temas complexos. No entanto, em sentido oposto, ainda 
persistem discursos moralistas e pedagógicos que tentam silenciar a abordagem de assuntos fraturantes 
com os pequenos, como se o dever da literatura para crianças fosse apresentar narrativas que higienizam 
o mundo. Sabemos que histórias como essas são essenciais, pois permitem aos leitores o contato com 
uma temática triste, mas que também faz parte da nossa sociedade: a guerra e a condição dos refugiados. 
Com base no exposto, pretendemos investigar, entre outros aspectos, a construção de protagonistas 
crianças em situações-limite, a ficcionalização como meio de denunciar a realidade e o cruzamento entre 
vivência e fabulação na literatura infantojuvenil nacional. Para tanto, serão utilizados como ponto de 
partida os estudos de Umberto Eco, Ligia Cademartori, Maria Teresa Andruetto e Peter Hunt. 

Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Literatura Brasileira Contemporânea. Infância. Migração.  
 

5.19. QUANDO DOIS GAROTOS SE BEIJAM, O MUNDO EXPANDE SUAS FRONTEIRAS:  
HOMOFOBIA SOCIAL NA NARRATIVA JUVENIL DOIS GAROTOS SE BEIJANDO, DE DAVID LEVITHAN 

Yuri Pereira de Amorim 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

A literatura, arte da palavra, concretiza-se, entre outros, pela maestria no manuseio de recursos 
estilísticos (MARTINS, 2000) da língua (passagens poéticas, ambiguidades, trocadilhos, entre outras 
estratégias). Por meio desse trabalho diferenciado e elaborado com a linguagem, os escritores são capazes 
de discursar, simbolicamente, sobre temáticas fraturantes (como, por exemplo, o preconceito, a solidão, 
a morte, entre outros assuntos tabus) pela esfera do respeito, do reconhecimento e da humanização 
(CANDIDO, 2004). Na esteira dessa concepção temática, objetivamos neste trabalho, recorte de uma 
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pesquisa de Mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL), 
da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), refletir sobre a homofobia social vivenciada pelos 
personagens Harry Ramirez e Craig Cole na obra potencialmente destinada ao público juvenil Dois garotos 
se beijando (2015), de David Levithan. Em outras palavras, pretendemos analisar os instantes de 
homofobia enfrentados por Harry e Craig ao se beijarem em frente ao pátio da escola na qual estudam, 
localizada em Milburn (EUA), com o intuito de quebrarem o recorde do beijo mais longo do mundo que, 
na narrativa, possui duração de 32 horas, 12 minutos e 9 segundos. Para o desenvolvimento do estudo, 
foram acionados materiais teórico-críticos de Azevedo (2004), Candido (2004), Castañeda (2007), Eribon 
(2008), Schulman (2010), Borrillo (2016) e outros. O trabalho recebeu fomento financeiro (bolsa de 
mestrado) por parte da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
Palavras-chave: Literatura Juvenil. Dois garotos se beijando. David Levithan. Homofobia. 
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SIMPÓSIO 6 

Leitura literária: do berço à educação infantil 
Coordenação: Regina Michelli, Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto e Renata Junqueira de Souza 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro - 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Andreina de Melo Louveira Arteman A LITERATURA INFANTIL COMO UM CONVITE À BRINCADEIRA 

15h45 Ana Paula Carneiro  
Cleide de Araújo Campos 

VIVÊNCIA LITERÁRIA COM BEBÊS: ANÁLISE DA OBRA ACHOU? 

16h00 Cássia Maria Rita Vianna Bittens LITERATURA DE BEBÊ 

16h15 Kenia Adriana de Aquino ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA 

16h30 Sabrina Gomes Ramos PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E EDUCAÇÃO INFANTIL EM DIÁLOGO 
COM AS PERSPECTIVAS FREIREANAS: ENTRE LEITURAS, 
DESENHOS E CONVERSAS 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro - 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Sandra Regina da Silva A POESIA COMO FRUIÇÃO ESTÉTICA EM CONTEXTO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL: LIMITES E POSSIBILIDADES 

11h15 Laís de Almeida Cardoso POESIA E MÚSICA NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO: UM 
OLHAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

11h30 Katiane Crescente Lourenço  
Flávia Brocchetto Ramos 

LIVRO É BRINQUEDO! PRÁTICAS LEITORAS COM CRIANÇAS 
PEQUENAS 

11h45 Gisele Federizzi Barcellos de Oliveira 
Renata Junqueira de Souza 

BIBLIODIVERSIDADE E A SUA IMPORTÂNCIA NA LEITURA COM 
BEBÊS PARA A CONSTRUÇÃO DE HABILIDADES COGNITIVAS E 
AMPLIAÇÃO DOS SENTIDOS 

12h Jessica Sthefany de Almada Fortes 
Cristiane Dias Martins da Costa 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA LITERÁRIA DESDE O BERÇO 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 1 de outubro – 9h a 10h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

9h Valquiria Maria Felizardo   
Renata Junqueira de Souza  

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
SISTEMATIZAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA  

9h15 Patricia Marchesini  
Flávia Brocchetto Ramos 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM NOVA PRATA: A VOZ DE 
PROFESSORAS E ATENDENTES ACERCA DE LEITURA 

9h30 Caroline Machado 
Eduarda Sedrez Schollemberg 

MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA E FORMAÇÃO DE 
PEQUENOS LEITORES (0 A 3 ANOS): CONSIDERAÇÕES SOBRE 
AS IMPLICAÇÕES DA CENSURA NA LITERATURA INFANTIL 
BRASILEIRA 

9h45 Delma Rosa dos Santos Bezerra  
Caroline da Cunha Moreno Dorado 

UMA ANÁLISE DO LUGAR DO LIVRO E DA LEITURA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 
PRETO 

10h Aline Janell de Andrade B. Moraes 
Michelle de Freitas Bissoli 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: A LITERATURA EM FOCO 

 Debate 
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Quarta Sessão: 1 de outubro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Ângela Maria Franco Martins Coelho 
de Paiva Balça 

PARA ONDE VAI A LITERATURA DE TRADIÇÃO ORAL? 
PERPLEXIDADES NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

11h15 Ayholândia Moraes da Silva LITERATURA E MEDO NA INFÂNCIA: COMO ESPANTAR OS 
FANTASMAS QUE SE ESCONDEM EMBAIXO DA CAMA? 

11h30 Agostinho L. Ornellas de Souza Neto FÁBULAS: LITERATURA DO NINHO PARA A VIDA 

11h45 Andreia dos Santos Oliveira 
Zélia Inez Lazaro Rodrigues 
Cyntia Graziella G. S. Girotto 

MAIA E MIA: UM CONVITE À LEITURA DO LIVRO ILUSTRADO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

12h Patricia Albuquerque de Campos 
Gomes 

LEITURA LITERÁRIA DE BEBÊS NA AMAZÔNIA: UMA ANÁLISE 
DA MEDIAÇÃO DA LEITURA NA CURUMINTECA DO PARÁLER 

 Debate 

 

RESUMOS 

6.1. FÁBULAS: LITERATURA DO NINHO PARA A VIDA 
Agostinho Lage Ornellas de Souza Neto 

Gerações aprendem que o leão é rei, o lobo tirano, a raposa esperta e o burro ignorante. Sempre nos foi 
ensinado que: não devemos cantar a vitória antes da hora tal como o coelho, toda mãe é coruja, a formiga 
só trabalha e a cigarra só sabe cantar? Há todo um universo simbólico que nos é ensinado desde Esopo. 
A fábula é um gênero literário em que os animais têm características humanas e transmite lições morais 
de aparente grande simplicidade, sendo um meio de transmissão de regras para toda a sociedade. O modo 
de funcionamento delas 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, 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 o grande desafio. Em outros séculos, 
Liev Tolstói e Monteiro Lobato apresentaram, em seus recontos de Esopo, questões de seus tempos. 
Assim, observamos que um fabulista resgatou outro por meio da intertextualidade, termo cunhado por 
Julia Kristeva. Em outras palavras como diria Tania Carvalhal, Tolstói e Lobato sacudiram a poeira de 
Esopo, atualizaram-no e o reiventaram. Como corpus ficcional analisaremos as versões de Esopo e Tolstói 
da fábula O leão, o burro e a raposa e o reconto Liga das Nações, de Lobato. 
Palavras-chaves:Fábula.Esopo.Tolstói.Lobato. 

 
6.2. MAIA E MIA: UM CONVITE À LEITURA DO LIVRO ILUSTRADO 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Andreia dos Santos Oliveira 
Zélia Inez Lazaro Rodrigues 

Cyntia Graziella Guizelim S. Girotto 
Ao consideramos as especificidades do público na Educação Infantil, propomos analisar, neste artigo, os 
aspectos constitutivos da obra ilustrada Maia e Mia, de Debora Barbieri e Vanessa Prezotto, e a forma 
como esse livro pode contribuir com a formação leitora de crianças pequenas, uma vez que algumas 
pesquisas apontam que, quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros, maiores serão as chances 
de esse sujeito em constituição se tornar leitor. Justificamos que, nem a família e nem a escola devem 
esperar que a criança aprenda a ler, a fim de proporcionar o encontro dela com o livro. Pelo contrário, 
aprende-se a ler lendo, praticando os gestos culturais de leitor. Os livros ilustrados, aqueles compostos 
de forma interdependente de enunciados visuais, escritos e orais, vêm se destacando enquanto formato 
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editorial para as crianças ao reunir linguagens e narrativas lúdicas, por meio de interações e entre imagem 
e texto, em uma simbiose de produção de sentidos e características como enquadramentos, 
materialidades e encadeamentos diversos. Por isso, objetivamos alargar a visão do professor quanto ao 
processo de formação dos pequenos leitores de Literatura Infantil. Com base no que foi exposto, para o 
embasamento teórico-metodológico dessas reflexões, serão abordadas considerações de Linden (2011), 
no livro Como ler o livro ilustrado, de Faria (2013), Como usar a Literatura Infantil na Sala de Aula, de 
Colomer (2003), A formação do Leitor Literário, de Ramos (2011), A imagem nos livros infantis, caminhos 
para ler o texto visual, entre outros. 
Palavras-Chaves: Literatura Infantil. Livro Ilustrado. Educação Infantil. Maia e Mia. 
 

6.3. A LITERATURA INAFANTIL COMO UM CONVITE À BRINCADEIRA 
Andreina de Melo Louveira Arteman 

A presente comunicação tem como objetivo analisar a obra Onde está Tomás?, da autora Micaela Chirif, 
publicada pela editora Jujuba em 2019. A história acontece na relação da mãe que está procurando pelo 
menino, que entre uma cena e outra, cria mundos e situações na sua imaginação. O texto escrito dialoga 
com as ilustrações na medida em que há sempre um elemento que convida o leitor a procurar Tomás e 
inferir sobre os espaços em que ele se esconde. Ao final, a narrativa tem uma inversão quando a mãe se 
esconde e ele precisa encontrá-la, o que é um convite para a brincadeira. Ao considerar as interações e a 
brincadeira, como eixos que orientam a prática pedagógica na educação infantil, conforme as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil ? DCNEI (2010), apoiamo-nos na premissa do espaço como 
um educador, naquilo de Cyntia Graziella G. Simões Girotto e Renata Junqueira de Souza (2016), discutem 
sobre a interação das crianças com os livros e vivências de experiências com a literatura. Ao analisar o texto 
literário, escopo desta comunicação, nossa intenção é a de propor uma prática pedagógica que dialogue 
com a literatura, com o espaço e com a brincadeira, reiterando a importância da literatura e infância a fim 
de garantir o acesso a tudo que o texto literário oferece, como, por exemplo, acesso a fantasia, liberdade, 
brincadeira. Assim, nos interessa refletir e construir práticas da literatura como uma experiência 
humanizadora, que possa potencializar a construção da subjetividade das crianças na educação infantil. 
Palavras-chaves: Literatura infantil. Brincadeira. Prática pedagógica. 

 
6.4. LITERATURA E MEDO NA INFÂNCIA: COMO ESPANTAR OS FANTASMAS 

QUE SE ESCONDEM EMBAIXO DA CAMA? 
Ayholândia Moraes da Silva 

Este artigo busca refletir sobre as narrativas de medo que envolvem a vida humana desde a primeira 
infância, bem como sobre os conceitos de valoração que são apresentados ao homem por meio delas. 
Conceitos estes necessários a sua interação social. Em muitos contextos, é possível, percebermos a leitura 
de livros infantis sendo sugerida como caminho para o enfrentamento e posterior superação das 
manifestações de medo. Como embasamento teórico nos apoiamos em autores como Bakhtin (2005), 
ZILBERMAN (2003) e Winnicott (1975), os quais versam sobre a importância da literatura na infância e 
para a constituição do sujeito. Nesse sentido, o presente trabalho trata de uma análise feita a partir da 
leitura dos textos Que monstro, menino? e Manual de interação Monstruosa e discute sobre as seguintes 
questões: a) Os efeitos provocados pela literatura no que tange ao enfrentamento de medos na primeira 
infância; b) Os medos que as crianças sentem são utilizados pelos adultos, para que obtenham dos 
pequenos comportamentos socialmente desejáveis? C) Espera-se que também por meio da literatura, o 
pequeno leitor se torne corajoso, desenvolva estrutura emocional resistente e aprenda ainda a separar 
sentimentos negativos; daqueles entendidos como construtivos?; D) A leitura quando feita em voz alta, 
além de apresentar o sentimento de forma simbólica , oferece acolhimento e estreita laços entre o adulto 
que lê e a criança que escuta? 
Palavras-chaves: Literatura. Infância. Medo. Inserção. Valoração. 
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6.5. VIVÊNCIA LITERÁRIA COM BEBÊS: ANÁLISE DA OBRA ACHOU? 
Ana Paula Carneiro 

Cleide de Araújo Campos 
Logo que nascem, os bebês entram em contato com experiências de transmissão cultural e bens 
acumulados historicamente pela humanidade. Com isso, entende-se que todas as relações e ambientes 
influenciam diretamente na constituição do ser humano, portanto, defende-se que ainda na infância, as 
crianças tenham o direito à literatura por meio de situações compartilhadas por mediadores mais 
experientes, apresentando-lhes os livros, possibilitando desde pequenos o contato e a manipulação desse 
objeto cultural e material. A literatura é um direito da humanidade e quanto mais cedo a criança entra 
em contato com ela, mais rica serão suas experiências leitoras ao longo do processo. Desta forma, 
compreendemos a importância de apresentar ao pequeno leitor boas obras. Nesse sentido, este trabalho 
analisa o livro Achou? de Aline Abreu (2021) em suas quatro dimensões: 1) espaço-temporal, 2) objetal, 
3) modal e 4) relacional. Portanto, as questões a respeito das dimensões dos gestos embrionários de 
leitura serão explorados pensando acerca da criança que ainda não lê convencionalmente, mas que 
vivencia uma relação de sentidos com o objeto livro em situações dialógicas. Fundamentado na 
perspectiva teórica das estratégias de leitura de Colomer (2007), Solé (1998), Girotto & Souza (2010), bem 
como outros autores que nortearam nossas discussões Abramovich (1993), Bajard (2014), Aquino (2018), 
Lev Vygotsky( 1995), Linden (2018) e Petit (2019). Diante disso, evidenciamos que o contato com boas 
obras apresentadas na primeira infância contribui para a formação leitora de crianças no processo de 
educação literária. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Livros infantis. Leitura literária. Gestos embrionários de leitura. 
Educação infantil. 
 

6.6. PARA ONDE VAI A LITERATURA DE TRADIÇÃO ORAL?  
PERPLEXIDADES NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Ângela Maria Franco Martins Coelho De Paiva Balça 
Esta comunicação centra-se na problemática da memória, do gradual esquecimento e consequente 
ausência da literatura de tradição oral na sociedade e na educação de infância. Estudos internacionais dão 
já conta de que os futuros profissionais da área da educação (educadores de infância e professores) têm 
um débil domínio destes textos literários, que se configuram como o primeiro contacto das crianças com 
a literatura. Sendo assim, os objetivos desta comunicação são compreender como pode ser trabalhada, 
com as crianças, a literatura de tradição oral, conhecer textos da tradição oral passíveis de serem 
partilhados com as crianças e compreender qual o papel da formação de docentes em relação a esta 
problemática. Para além dos estudos internacionais sobre a presença ou ausência destes textos da 
tradição oral no intertexto leitor dos futuros docentes, é nossa intenção dar a conhecer um conjunto de 
textos, fazendo alguns a ponte entre Portugal e o Brasil. Nesta comunicação procuramos chamar a 
atenção ainda para práticas com a literatura de tradição oral, que podem estar presentes nas instituições 
de educação de infância, promotoras de uma educação literária. 
Palavras-chave: Educação de infância. Literatura de tradição oral. Crianças. 
 

6.7. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
A LITERATURA EM FOCO 

Aline Janell de Andrade Barroso Moraes 
Michelle de Freitas Bissoli 

Dentre os fatores que podem contribuir para que as crianças da Educação Infantil exerçam seu direito à 
literatura, destacamos o papel das professoras em promover encontros delas com o texto literário. Nesse 
sentido, enfatizamos que a formação continuada de professoras pode contribuir para que elas sejam 
leitoras de literatura e que saibam mediá-la qualificadamente junto às crianças, contribuindo para a 
formação de leitores. Foi com esse objetivo que realizamos um processo de pesquisa com formação de 
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um grupo de professoras de um Centro Municipal de Educação Infantil de Manaus (CMEI), de agosto a 
dezembro de 2020. Iniciamos o processo formativo com o levantamento das necessidades formativas das 
professoras e o desenvolvemos ao longo de doze encontros síncronos de agosto a dezembro de 2020. 
Como base teórico-metodológica elegemos a Psicologia Histórico-Cultural e a Filosofia da Linguagem 
Russa. Como resultado central da investigação identificamos que havia um desconhecimento das 
especificidades da literatura - como arte e, portanto, de caráter não utilitarista - e também das 
especificidades do desenvolvimento das crianças da Educação Infantil, o que impactava diretamente nas 
mediações realizadas. O processo formativo contribuiu para que as professoras desenvolvessem um nível 
de consciência sobre as suas práticas com a literatura e as motivou a buscarem mudanças dessas práticas 
a partir do conhecimento apropriado no processo. 
Palavras-chave: Formação continuada de professores. Pesquisa com formação. Educação Infantil. 
Literatura. Formação de leitores. 

 
6.8. MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA E FORMAÇÃO DE PEQUENOS LEITORES (0 A 3 ANOS):  

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS IMPLICAÇÕES DA CENSURA NA LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA 
Caroline Machado 

Eduarda Sedrez Schollemberg 
Compartilhar os resultados parciais da pesquisa Mediação de leitura literária e formação de pequenos 
leitores (2020-2022), proposta no âmbito do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da Universidade Federal 
de Santa Catarina, é o objetivo de nossa comunicação. Tomando a literatura como importante mediador 
entre a criança e a cultura, destacamos, como objetivo central do referido trabalho aprofundar o 
conhecimento sobre práticas de mediação de leitura literária e suas implicações para a formação de bebês 
e crianças pequenas (0 a 3 anos). Para tanto, realizamos uma investigação que mapeou pesquisas que 
tratam de questões relacionadas à mediação de leitura na primeira infância, no banco de dados da 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no período compreendido entre 2009 e 2019. 
O tensionamento de categorias que emergem da análise das pesquisas possibilitará ampliar e aprofundar 
conceitos fundamentais relacionadas à temática, com certa ênfase para as implicações da censura na 
literatura infantil brasileira para a formação dos pequenos leitores. Privilegiamos nesse percurso o diálogo 
com dois autores modernos fundamentais: Walter Benjamin e Hannah Arendt. Em ambos fundamenta-se 
a conservação de um diálogo crítico com tradição, de maneira que a relação entre as gerações se constitua 
não como dominação, mas possibilidade de erigir o novo, de intercâmbio de experiências e elaboração 
crítica da cultura. Neste sentido, os resultados podem beneficiar o trabalho de ensino, pesquisa e extensão 
em desenvolvimento na instituição, mas também para além dela, refletindo diretamente na educação dos 
pequenos leitores, mas também na formação dos professores que com eles atuam. 
Palavras-chave: Infância. Literatura. Mediação de leitura. Formação de leitores. Censura. 
 

6.9. LITERATURA DE BEBÊ 
Cássia Maria Rita Vianna Bittens 

Os livros de publicação nacional, nos últimos cinco anos, endereçados preferencialmente às crianças 
pequenas trazem elementos específicos que, talvez, possam ser elencados como próprio à Literatura de 
bebê, no que se refere tanto a narração quanto ao objeto livro. Considerando que o bebê necessita da 
relação com o adulto para se desenvolver, principalmente nos aspectos cognitivos e emocionais 
(subjetivar-se), a leitura literária com o infante pode zelar pela relação não apenas com o outro, mas 
também na relação da criança com ela mesma. Nesse ponto, esta comunicação tem por objetivo traçar 
algumas reflexões acerca da relação do bebê e o experienciar da linguagem estética, também explanar 
possíveis elementos que possam caracterizar o literário à primeira infância. Para tanto, os psicanalistas 
Donald Winnicott (2017) com o conceito de “gesto espontâneo” e Bernard Golse (2004) com seus estudos 
sobre o corpo-pensamento (do bebê) serão evocados a fim de delimitar a relação bebê-livro-outro. 
Também, as reflexões de Teresa Duran (2002) sobre as primeiras leituras do humano e de Marie Bonnafé 



84 

 

 

(2008) no que diz respeito da Literatura partilhada com bebês. Nesse trajeto, nos acompanharão duas 
obras que trazem o jogo gestual e visual entre design- ilustração - texto: No Mato (2019), publicação 
nacional e independente de autoria de Gisele Federizzi Barcellos e, Achou? (2021), de Aline Abreu 
publicado pela Companhia das Letrinhas. 
Palavras-chave: Literatura de bebê. Literatura Infantil. Literatura Infantil Brasileira. Linguagem Estética. 
Gesto espontâneo. 

 
6.10. UMA ANÁLISE DO LUGAR DO LIVRO E DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A PARTIR DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO 
Delma Rosa dos Santos Bezerra 

Caroline da Cunha Moreno Dorado 
Entender o lugar do livro e da leitura nos documentos oficiais e nas unidades escolares de Educação 
Infantil (EI) da rede municipal de ensino de Ribeirão Preto- SP, bem como identificar os meios que podem 
garantir a presença do livro e da leitura para - e com - os pequenos nessa etapa de ensino são os objetivos 
deste ensaio. O estudo fundamenta-se no referencial teórico-metodológico da psicologia histórico-
cultural e nos estudos que defendem a literatura para a primeiríssima infância (Yolanda Reyes, Patrícia 
Pereira Leite e Cássia Vianna Bittens). O corpus do trabalho é composto por: documentos legais e 
programas oficiais nacionais que orientam as práticas com livro na EI; e um questionário endereçado às 
escolas. Os resultados apontaram que, apesar do livro adquirir uma posição mais valorizada nos 
documentos legais e nos programas oficiais, essa compreensão impacta de forma limitada o trabalho 
pedagógico no âmbito das instituições escolares. Verificou-se que algumas dessas escolas demonstraram 
estranhamento quando foram indagadas sobre a existência de salas de leitura. Esses dados sinalizam que 
o lugar conferido ao livro pelas legislações e pelos programas como objeto cultural com potência para 
promover experiências literárias significativas para as crianças pequenas ainda não está bem consolidado 
dentro desses espaços educacionais. Acredita-se que a compreensão da literatura como direito, 
independente da faixa etária, e o investimento em uma formação que paute a experiência literatura como 
essencial na promoção do desenvolvimento sejam estratégias fundamentais no processo de conquista do 
livro e da leitura para a primeiríssima infância. 
Palavras-chaves:Livro. Leitura. Primeiríssima infância. Educação infantil. 
 

6.11. BIBLIODIVERSIDADE E A SUA IMPORTÂNCIA NA LEITURA COM BEBÊS 
PARA A CONSTRUÇÃO DE HABILIDADES COGNITIVAS E AMPLIAÇÃO DOS SENTIDOS 

Gisele Federizzi Barcellos de Oliveira 
Renata Junqueira de Souza 

A leitura com bebês é amplamente difundida como momento de afeto (que nos afeta positiva ou 
negativamente) e acolhimento, algumas vezes até de castigo. Ela certamente é guardada na nossa 
memória e relembrada destas formas. Porém ela tem outro lado tão potente quanto esse, que é o de 
desenvolver as habilidades cognitivas do bebê. Ao brincar e ler com bebês, de forma ampla e espontânea, 
desenvolvemos a linguagem visual, verbal, auxiliamos na organização do pensamento, estimulamos a 
sensibilidade, desenvolvemos a educação do olhar, da escuta crítica, além de formarmos uma consciência 
leitora. ( Esta comunicação visa exemplificar esses pontos no próprio objeto livro evocando NODELMAN 
(1998) e seus apontamentos sobre o desenvolvimento cognitivo do bebês ao se relacionarem com a 
leitura, LARROSA (2019), onde a experiência atravessa o leitor e o transforma e também BAJOUR (2012), 
onde, ao mesmo tempo em que a leitura coloca o leitor em estado de interrogação, ele (leitor), descobre 
as semelhanças entre a polissemia da arte e da vida. ( Para tanto traremos exemplos de livros literários, 
tanto quanto informativos com o objetivo de demonstrar a importância da Bibliodiversidade, ou seja, a 
pluralidade de livros para a formação das habilidades e comportamento leitor dos bebês, bem como a 
riqueza de experiências adquiridas ao ler. Destacaremos alguns livros que utilizaremos como base para 
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nossa fala: Zoo,de Jesús Gabán (2015), Estamos Em Um Livro, de Mo Willems (2012) e O Elefante de Carlos 
Drummond de Andrade (2021). 
Palavras-chave: Leitura com bebês. Habilidades cognitivas. Bebês. Bibliodiversidade. Comportamento leitor. 
 

6.12. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA LITERÁRIA DESDE O BERÇO 
Jessica Sthefany de Almada Fortes 

Cristiane Dias Martins da Costa 
A leitura literária é caracterizada pela ação do leitor quando se tem uma prática cultural de natureza 
artística gerando uma relação prazerosa com o texto lido. Desse modo, a importância da leitura desde 
cedo, isto é, do berço, é de extrema relevância pois a criança tem sua imaginação estimulada e também 
constrói seu conhecimento sobre o mundo, as pessoas e sobre si. Sendo assim supõe-se que o primeiro 
contato com a literatura seja em casa, quando isso acontece em casa através dos pais seja por meio de 
contação de histórias ou permitindo o acesso aos livros a criança desenvolve desde cedo o gosto pela 
leitura, entretanto isso nem sempre acontece de fato, por várias questões. Seja porque os pais são 
analfabetos ou pelo fato de simplesmente não estimularem, fazendo com que esse primeiro contato só 
aconteça posteriormente na escola. Partindo desse pressuposto o trabalho relaciona-se ao simpósio 
“Leitura Literária: do berço á educação infantil”, objetivando demonstrar a importância da leitura e da 
literatura desde a infância. O trabalho tem como referenciais teóricos Soares (1998), Conson (2014), 
Hampel (2016), Lajolo e Zilberman (2007), Paulino (2005), Reyes (2010), Vigotski (2009) entre outros. Por 
meio desses fatos apresentados a pesquisa pretende discorrer sobre a importância da leitura literária na 
escola desde a creche. 
Palavras-chave: Leitura. Práticas de Leitura. Literatura Infantil. 

 
6.13. LIVRO É BRINQUEDO! PRÁTICAS LEITORAS COM CRIANÇAS PEQUENAS 

Katiane Crescente Lourenço 
Flávia Brocchetto Ramos 

O presente trabalho atenta para a importância de ambiente familiar leitor para que se possa contribuir 
para a formação leitora das crianças. A pesquisa tem como público-alvo um grupo de mães, cujos filhos 
estão na faixa etária de 2 a 5 anos, e os dados foram construídos a partir de um questionário. Os objetivos 
do estudo dizem respeito à reflexão sobre o incentivo à leitura em família, verificando se a leitura faz 
parte da rotina familiar; bem como constatar quais os momentos em que ocorrem práticas de leitura com 
as crianças. Com base nas respostas dadas, percebemos o quanto é fundamental o incentivo à leitura em 
casa, por meio de momentos lúdicos com livros, lidos ou contados; uma vez que seria uma maneira de 
ampliar a relação das crianças com questões humanas, bem como tornar o ato de ler um momento afetivo 
e de lazer. Conforme Elias José (2007), é por meio do contar histórias que se deixam lembranças vivas na 
memória das crianças; ideia que é reforçada por outros teóricos, que também fundamentaram os estudos 
dessa pesquisa, como Yolanda Reyes (2010), María Teresa Andruetto (2017) e Flávia Brocchetto Ramos 
(2010), que salientam a importância desses momentos afetivos e lúdicos com o livro. Assim, o estudo 
indica que seria aconselhável dedicar momentos para a leitura literária com os filhos, pois essas 
experiências promovidas no ambiente familiar permanecerão nas memórias emocionais das crianças. 
Palavras-chave: Práticas de leitura. Infância. Família. Memórias literárias. 

 
6.14. ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA 

Kenia Adriana Aquino 
Ler com os pequenininhos facilita a criação de vínculos afetivos, oferecendo benefícios cognitivos, 
emocionais e sociais. Para além da frequência da leitura, é importante a maneira como o adulto lê ou 
conta. Muitos narram a história à medida que a criança escuta e, às vezes, vê as ilustrações. Esse texto 
relata parte de uma pesquisa que explora a Dialogic Reading (a leitura dialógica), na qual há interação 
entre mediador, texto e ouvintes. Para vivenciar leituras literárias na primeiríssima infância, além das 
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estratégias de leitura dialógica (WHITEHURST, 2002), também se considerou estratégias de compreensão 
leitora (SOLÉ, 1998; GIROTTO; SOUZA, 2010). A base da leitura dialógica são as estratégias de interação 
PEER: Prompt = estímulo; Evaluate = avaliação; Expand = expansão; e Repeat = repetição. Tais estratégias 
consistem numa conversação entre criança e adulto e são abordagem para compartilhar uma história já 
lida ou contada anteriormente. Pode envolver todas ou algumas páginas do livro para possibilitar que a 
criança se torne contadora da história e o adulto fale menos. Entre as possibilidades de se estimular a 
conversa, pode-se recorrer à palavra CROWD: Complete = completar; Recall = recordar; Open-ended = 
perguntar abertamente; Wh questions = questões fechadas; Distance = distanciar. A sequência CROWD 
consiste no pontapé de possíveis diálogos durante a mediação de leitura. A pesquisa estimulou o 
envolvimento de bebês e crianças bem pequenas, incluindo suas interações não verbais como sorrisos, 
mãos que batem sobre o livro, pernas e braços que se agitam e colaboraram para construção de sentidos. 
Palavras-chave: Estratégias de leitura. Educação Infantil. Leitura com bebês. 
 

6.15. POESIA E MÚSICA NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO:  
UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Laís de Almeida Cardoso 
As primeiras formas de interação do bebê com o mundo são os movimentos do seu corpo, o olhar, a 
postura corporal, o sorriso, o choro e outras poucas vocalizações. Progressivamente, com o passar do 
tempo, as crianças vão ampliando suas habilidades comunicativas e enriquecendo seu vocabulário, 
desenvolvendo outros recursos de expressão e de compreensão. Quando a criança se apropria dos 
diferentes sons que pode produzir na articulação da linguagem, consegue expressar com mais clareza 
sentimentos e necessidades, e passa a ser mais bem compreendida em suas vontades, fortalecendo elos 
sociais com outras crianças e com os adultos ao seu redor. Um dos principais objetivos da Educação Infantil 
é promover o desenvolvimento da linguagem oral da criança, favorecendo sua comunicação e otimizando 
seu conhecimento de mundo. Ao mesmo tempo, ao oferecer textos de qualidade à criança, a escola vai 
além desse papel, promovendo a imersão na cultura e a introdução de práticas voltadas à formação do 
leitor literário. Nesta comunicação temos por objetivo evidenciar como a música e a poesia podem ser 
importantes recursos para o professor da Educação Infantil, visando não somente ao desenvolvimento da 
linguagem oral, mas da fluência verbal e da consciência fonológica, que são alguns dos principais pré-
requisitos para a alfabetização. Para isso travaremos um diálogo entre diretrizes estabelecidas pela Base 
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) e ensaios realizados por pesquisadores da área de Educação e 
Literatura Infantil ao longo das últimas décadas. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Poesia. Música. Educação infantil. Ensino. 
 

6.16. LEITURA LITERÁRIA DE BEBÊS NA AMAZÔNIA:  
UMA ANÁLISE DA MEDIAÇÃO DA LEITURA NA CURUMINTECA DO PARÁLER 

Patricia Albuquerque de Campos Gomes 
Este trabalho busca refletir sobre a mediação da leitura literária para bebês na Curuminteca durante a 
edição do ParáLer na cidade de Belém-PA. Curuminteca é uma biblioteca para bebês que está sendo 
implantada pela Fundação do Estado do Pará em parceria com o Movimento de Contadores de Histórias 
na Amazônia (MOCOHAM) e teve uma funcionalidade no evento de promoção à leitura e à contação de 
histórias, chamado ParáLer em 2019. O objetivo é mostrar o quanto os espaços como Curuminteca, 
podem servir como estratégia para criar o gosto pela leitura a partir da mediação, contação de histórias, 
brincadeiras e partilhas literárias. Buscaremos mostrar e refletir sobre de que forma se deu a mediação 
de leitura; quais livros foram usados; quais comportamentos tiveram os bebês leitores. Os 
questionamentos trazem como reflexão a presença do objeto-livro na vida das crianças. Como 
embasamento teórico, nos apropriamos de autores como Candido (1995), Zilberman (1988), Silva (2019), 
Vigotski (2009), entre outros autores que discutem sobre a literatura. Como metodologia, traremos a 
observação do espaço alternativo de leitura; além de um questionário feito às mediadoras de leitura para 
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bebês. Como resultado, foi constatado que comportamentos dos bebês em relação à leitura literária na 
curuminteca foram bastante positivo: havia muito interesse em manusear os livros, apontar para as 
figuras, imitar sons. 
Palavras-chave: Mediação. Curuminteca. Bebês. 
 

 
6.17. EDUCAÇÃO INFANTIL EM NOVA PRATA: 

 A VOZ DE PROFESSORAS E ATENDENTES ACERCA DE LEITURA 
Patricia Marchesini 

Flávia Brocchetto Ramos 
Este estudo é recorte da dissertação intitulada: “Educação Infantil em Nova Prata: reflexões acerca da 
leitura”. O objetivo é analisar, a partir da fala das profissionais que atuam na Educação Infantil, etapa 
creche, as práticas de leitura ocorridas nas escolas de Educação Infantil no município de Nova Prata-RS. A 
pesquisa segue delineamento do estudo de caso (YIN, 2001). A fim de responder ao objetivo, realizou-se, 
nos meses de novembro e dezembro de 2020, entrevistas com as 6 professoras e 2 grupos focais com as 
13 atendentes (um dos grupos com 6 atendentes e outro com 7 atendentes). Após a construção de dados, 
fez-se a análise através da Análise de Conteúdo, sugerido por Bardin (2016). Ao longo da pesquisa, 
observou-se que as interlocutoras entendem que a leitura na Educação Infantil necessita de um adulto 
mediador, que, ao proporcionar leitura de mundo (FREIRE, 2005) auxilie a criança a compreender o 
contexto em que ela está inserida. Também foi constatado que a leitura não envolve apenas livros, como 
também contações de histórias e a musicalização. As participantes relatam o desafio de proporcionar 
momentos de leitura aos bebês. 
Palavras-chave: Leitura. Educação Infantil. Práticas. 
 
 

6.18. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E EDUCAÇÃO INFANTIL EM DIÁLOGO COM AS PERSPECTIVAS 
FREIRIANAS: ENTRE LEITURAS, DESENHOS E CONVERSAS 

Sabrina Gomes Ramos 
Este artigo tem como objetivo estabelecer um diálogo entre as perspectivas pedagógicas do pensamento 
freireano, no âmbito da educação infantil, através de uma sequência de atividades vivenciadas em uma 
creche escola do município de Duque de Caxias (RJ), por uma turma da pré-escola (4 anos), envolvendo 
leitura literária e desenho com a temática gatos. Refletimos, então, sobre como podemos oferecer boas 
experiências de aprendizagem às crianças, para que ampliem seus repertórios artísticos, linguísticos e 
imagéticos, avançando em suas construções de sentido sobre a palavra e a imagem, em uma concepção 
de ensino dialógico e emancipatório. Certamente ler e desenhar são atividades muito atraentes para os 
pequenos, mas há diferentes formas de conduzi-las; optamos por uma mediação docente envolvendo o 
diálogo entre as diferentes linguagens, apreciação de obras de arte/ilustrações de livros de literatura 
infantil e atividades de desenho, valorizando a expressão de cada aluno. O embasamento teórico deste 
trabalho fundamenta-se em FREIRE (1970, 1984, 1996, 1997 e 2000),LAJOLO (1993), BAJOUR (2012) e 
IAVELBERG (2013), entre outros. Concluímos que a leitura literária e o desenho podem constituir 
possibilidades de apreciação estética, de expressão individual e de ampliação dos conhecimentos das 
crianças: a forma de mediação docente é que irá determinar se esse potencial da atividade será ou não 
aproveitado. Sob este viés, defendemos o pensamento freireano no âmbito da Educação Infantil, em que 
a Educação é compreendida como permanente descoberta do mundo e de si próprio, não apenas para 
preparar-se para o futuro, mas para vivenciar no presente, experiências de uma constante leitura do 
mundo, cada vez mais crítica.  
Palavras-chaves:Educação Infantil. Leitura literária. Desenho. 
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6.19. A POESIA COMO FRUIÇÃO ESTÉTICA EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL:  
LIMITES E POSSIBILIDADES 

Sandra Regina da Silva 
Não há dúvidas de que o livro literário possui relevante papel ao permear o trabalho com crianças de zero 
a três anos de idade. À primeira vista pode parecer complicado para alguns, até impossível para outros, já 
que o fato de os bebês não lerem e nem escreverem convencionalmente, possibilita o surgimento de 
equívocos relacionados a esta ação. Ressalta-se aqui a poesia, um gênero tão fascinante quanto nem 
sempre bem compreendido, como eixo central desta pesquisa realizada com crianças pequenas de um 
CMEI em Goiânia-GO. O presente trabalho tem como objetivo refletir acerca da contribuição da poesia 
para a formação inicial da criança como leitora. Objetiva ainda, compreender como a poesia, com suas 
especificidades de linguagem, potencializa o universo lúdico da criança e favorece o afinamento da 
sensibilidade e da percepção crítica e estética. O corpus de análise utilizado foi o livro: No mundo da Lua, 
de Roseana Murray. Referendado por pesquisadores que se dedicaram à investigação do 
desenvolvimento das crianças pequenas e outros que estudaram as contribuições da poesia para a 
formação do leitor na educação infantil, como Huizinga (1980), Lajolo (1988), Bordini (1991, 2010), 
Candido (1995), Vigotski (1998), Aguiar (2001), Zilberman (2003), Souza (2012, 2016) Colomer (2003), 
Ostetto (2007), Oliveira et al. (2009), Todorov (2009), Kishimoto (2010) e Oliveira (2011). A segurança em 
apresentar este trabalho baseia-se em uma prática com esta etapa da educação básica por 
aproximadamente quinze anos, além do desejo inerente de estudo e pesquisa sobre o tema. 
Palavras-chave: Leitor literário. Educação Infantil. Poesia. 
 

6.20. A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
SISTEMATIZAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA 

Valquiria Maria Felizardo 
Renata Junqueira de Souza 

A arte de contar histórias proporciona um universo de possibilidades enriquecendo as atividades de 
leitura na unidade escolar por meio de interação com textos verbais e imagéticos. A cada semana uma 
narrativa diferente, planejada para proporcionar aos pequenos leitores o contato com a literatura infantil, 
de maneira lúdica com no máximo 05 minutos de duração, porque nessa idade se dispersam muito fácil. 
Primeiro convidamos as crianças a ouvir uma história, em seguida canta-se uma música para chamar a 
história, feito isso apresenta-se o título, autora e editora. Inicia -se a leitura e, para marcar o final, usa-se 
uma frase de encerramento (esse processo é para a criança entender quando começa e termina), desse 
modo o objetivo do trabalho é relatar as experiências vividas pelo agrupamento Maternal I C parcial 
(tarde) da creche Educadora Eunice Menezes de Oliveira, Presidente Prudente durante a contação da 
história ? O Monstro das Cores? de Anna Llenas. Intenciona-se, dessa forma, mostrar como o trabalho 
com a literatura infantil contribui para a formação leitora, proporcionando o desenvolvimento da 
oralidade, imaginação. Os resultados evidenciam que as crianças que possuem o contato com a literatura 
desde pequenas se expressam com maior clareza, possuem um repertório de palavras mais elaboradas, 
conseguem se concentrar mais, aprendem que a maneira correta de folhear o livro é da direita para a 
esquerda, recontagens da história a seu modo, entre outros. Os autores que embasaram esse trabalho 
foram Giroto e Souza (2016) Souza ( 2019), Modesto Silva (2019). 
Palavras-chave: Literatura infantil. Leitura literária. Formação literária. 
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SIMPÓSIO 7 
 

Linguagem, identidade e diversidade na literatura para crianças e jovens 
Coordenação: Beatriz dos Santos Feres, Anabel Medeiros Azerêdo de Paula e Margareth Silva de Mattos 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro - 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Anabel Medeiros Azerêdo de Paula 
Beatriz dos Santos Feres 

A FAVELA DE OTÁVIO JÚNIOR: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A 
SOCIOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS FUNDAMENTADA PELA 
SEMIOLINGUÍSTICA 

11h15 Luana Cristo Falçoni  
Mariana Passos Ramalhete 

RACISMO, LOUCURA E QUESTÕES IDENTITÁRIAS: UMA 
ANÁLISE DO LIVRO DENTRO DE MIM NINGUÉM ENTRA, DE 
JOSÉ CASTELLO 

11h30 Aline Pinto Pereira NOVOS LIVROS PARA NOVOS LEITORES: A QUESTÃO DA 
REPRESENTATIVIDADE NEGRA NO TEMPO PRESENTE - 
NOTAS DE PESQUISA 

11h45 Cristiane Costa da Silva  
Mariana Cortez 

AMORAS DE EMICIDA, A COR DE CORALINE DE RAMPAZO E 
A FORMAÇÃO DE DOCENTES: UMA PERSPECTIVA DA LUTA 
ANTIRRACISTA 

12h Rosângela Pereira dos Santos  
Débora Cristina de Araujo Vitória 

A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FORTALECIMENTO 
DA IDENTIDADE DE CRIANÇAS NEGRAS? 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 29 de setembro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Andreia Felipa Rebelo Nunes 
 

VITÓRIA, VITÓRIA, REPETE-SE A HISTÓRIA: ESTEREÓTIPOS 
DE GÉNERO NA LITERATURA PORTUGUESA INFANTIL 
CONTEMPORÂNEA 

15h45 María Pilar Cantillo Cordero  
Ramón Tena Fernández 

LA (DES)IGUALDAD DE GÉNERO Y EL SEXISMO EN LOS 
CUENTOS TRADICIONALES 

16h Marcelle Anacleto Fernandes 
Regina Michelli 

CHEGOU A VEZ DE CANTAR DE GALO: EMANCIPAÇÃO 
FEMININA EM OBRAS DE SYLVIA ORTHOF 

16h15 Mariana Oliveira Brito  
Antônio Herdy Lopes Dias 

ENTRE AUTORAS E PERSONAGENS: REPRESENTAÇÕES DO 
FEMININO NO CONTRATO NARRATIVO 

16h30 Margareth Silva de Mattos A VISIBILIDADE SOCIAL FEMININA EM LIVROS 
INFORMATIVOS PARA CRIANÇAS E JOVENS 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 1 de outubro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h 
 

Aira Suzana Ribeiro Martins UMA LEITURA DE "POR QUE NÃO CONSIGO GOSTAR DELA? 
POR QUE NÃO CONSIGO GOSTAR DELE?" 

11h15 John Brendo Diniz Oliveira  
Leonel Isac Maduro Velloso 

MONSTROS E SUBJETIVIDADE QUEER: LEITURA DOS 
ÁLBUNS INFANTIS DE OLGA DE DIOS 

11h30 Janayna Rocha da Silva  
Murilo Alberto Martins Silva 

"OS EXCLUÍDOS TÊM SEMPRE QUE SE AJUDAR": O ETHOS 
PROJETADO COMO METÁFORA DE ACEITAÇÃO DA 
DIVERSIDADE NO FILME LUCA 
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11h45 
 

Clara de Moraes Souza  
Sofia dos Santos Soares de Azevedo 

HERÓIS CONECTADOS: ANALISANDO A EXPERIÊNCIA 
GAMER BRASILEIRA NA LITERATURA JOVEM 
CONTEMPORÂNEA 

12h Felipe Ribeiro Campos O TRISTE FIM DO PEQUENO MENINO OSTRA E A EXCLUSÃO 
DO DIFERENTE 

 Debate 

 

Quarta Sessão: 1 de outubro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Claudia Maria Ferreira de Sousa 
Pereira 

EU E OS OUTROS ENTRE REGRAS E DIREITOS: UM ÁLBUM 
INFANTIL E UM MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA REDES 
SOCIAIS 

15h45 Nilma Gonçalves Lacerda  
Maíra Lacerda  

AS MIGRAÇÕES DOLOROSAS: O MAL-ESTAR NA LITERATURA 
PARA CRIANÇAS E JOVENS DA AMÉRICA LATINA 

16h Laura do Amaral Meira  
Marília Forgearini Nunes 

MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA: O TEMA DA 
MIGRAÇÃO EM FOCO 

16h15 Marina Müller Silveira  
Caroline Carvalho 

A REPRESENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA LITERATURA PARA A 
INFÂNCIA: UMA ANÁLISE DOS LIVROS SELECIONADOS PELA 
REVISTA CRESCER EM 2019 E 2020 

16h30 
 

Themis Farias de França Desiderio A SAGA DO SURDO: UMA LITERATURA INFANTIL DE 
RESISTÊNCIA À OPRESSÃO E AO SILENCIAMENTO DA 
MINORIA SURDA 

 Debate 

 

RESUMOS 

7.1. UMA LEITURA DE POR QUE NÃO CONSIGO GOSTAR DELA? POR QUE NÃO CONSIGO GOSTAR DELE? 
Aira Suzana Ribeiro Martins 

O trabalho apresenta considerações sobre a obra Por que não consigo gostar dele? Por que não consigo 
gostar dela?, de Anna Claudia Ramos e Antônio Schimeneck (2020). Próprio para o jovem leitor, o livro 
trata do preconceito em relação à orientação afetivo-sexual do adolescente, questão que, a despeito dos 
avanços da ciência e da tecnologia, está presente em nossa sociedade de forma contundente. O jovem, 
obrigado a enfrentar a incompreensão de seu círculo familiar e social, desenvolve uma série de condutas 
causadoras de graves consequências que podem afetar não só a sua saúde mental como da sociedade. 
Por que não consigo gostar dele? Por que não consigo gostar dela? traz quatro narrativas, cujos 
personagens expressam desconcerto em razão de suas características que não se ajustam aos modelos 
impostos pela sociedade. A perfeita integração entre as imagens, o projeto gráfico e o texto verbal levam 
o leitor a uma profunda reflexão e a uma participação ativa no universo da obra. As considerações sobre 
a leitura literária se apoiam em Kleiman (2002, 2004), Colomer (2002, 2017) e Petit (2008, 2009), entre 
outros autores. Em relação às reflexões sobre as imagens e o projeto gráfico do livro, serão utilizadas as 
contribuições de Pierce (1995) e Kress e Leeuwen (2006). 
Palavras-chave: Leitura literária. Diversidade. Multimodalidade. 

 
7.2. NOVOS LIVROS PARA NOVOS LEITORES:  

A QUESTÃO DA REPRESENTATIVIDADE NEGRA NO TEMPO PRESENTE - NOTAS DE PESQUISA 
Aline Pinto Pereira 

É objetivo desta comunicação refletir sobre o crescimento editorial de publicações infantojuvenis pela 
perspectiva da identidade negra, tomando como recorte temporal os anos de 2003 a 2021. Dados os 
limites do trabalho e da pesquisa iniciada em abril deste ano, vamos nos dedicar à produção do cantor 
Emicida, do ator e diretor Lazaro Ramos, e da escritora Sonia Rosa. Objetivamos demonstrar como tal 
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produção editorial contribui para a elaboração de propostas político-pedagógicas antirracistas, a partir da 
vinculação entre leitura e escrita como instrumentos simbólicos de poder e extremamente necessários no 
processo de formação subjetiva e existencial de um indivíduo, pois a linguagem é aqui tomada como um 
processo de interação social, necessária à construção de sentidos, e em permanente diálogo com o 
contexto social. É instrumento, portanto, de construção afirmativa e representativa da identidade negra 
na infância, com base no respeito às diferenças, e se insere no contexto da luta antirracista, pelas 
demandas por representatividade há muito reivindicadas como direito e políticas públicas. Dialoga com a 
adoção de políticas afirmativas e com a promulgação das leis n° 10.639/03 e n° 11.645/08, que alteraram 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir a obrigatoriedade das temáticas História e 
Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, respectivamente, nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Para tanto, elegemos a perspectiva pós-colonial-
decolonial como opção política e investigativa, dialogando com autores como Grada Kilomba, Frantz 
Fanon e Stuart Hall, para citar alguns. 
Palavras-chave: Educação. Representatividade. Infância. Negritude. Literatura. 

 
7.3. A FAVELA DE OTÁVIO JÚNIOR: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS 

FUNDAMENTADA PELA SEMIOLINGUÍSTICA 
Anabel Medeiros Azerêdo de Paula 

Beatriz dos Santos Feres 
Na defesa de um mundo menos excludente, Boaventura de Sousa Santos (2020, p.53) luta por um sistema 
pluriversal de pensamento, disseminando uma sociologia das emergências a favor da “valorização 
simbólica, analítica e política de formas de ser e de saberes que a sociologia das ausências revela estarem 
presentes no outro lado da linha abissal” que separa opressores e oprimidos. A obra de Otávio Júnior, 
escritor negro, oriundo de uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro, ajusta-se a esse 
movimento transformador, materializando, em linguagem verbovisual, a vida na favela que se expande 
por meio da Literatura para crianças. Sem glamourizar a pobreza nem a violência que caracterizam tantas 
comunidades marginalizadas pelo poder público e pelo preconceito, em O chefão lá do morro (ilustrações 
de Angelo Abu, editora Autêntica, 2014), em Da minha janela (ilustrações de Vanina Starkoff, Companhia 
das Letrinhas, 2019), em Grande circo favela (ilustrações de Roberta Nunes, Estrela Cultural, 2019) e em 
Morro dos ventos (ilustrações de Letícia Moreno, Editora do Brasil, 2020), Júnior e os ilustradores lançam 
mão da semiose poética, na qual reverbera um imaginário pautado pela resistência social e pela afirmação 
de grupos invisibilizados. De acordo com Charaudeau (2015), “A identidade se constrói segundo um 
princípio de alteridade, que põe em relação, em jogos sutis de atração e de rejeição, o mesmo e o outro, 
os quais se autoidentificam de maneira dialética”. Os livros ilustrados em questão mostram, por meio de 
recursos semiodiscursivos variados (como a referenciação verbo-visual e a patemização), identidades 
dissociadas de estereotipias que, em geral, condenam pessoas que vivem em favelas, cristalizando um 
imaginário sociodiscursivo que lhes suprime a dignidade humana. Pretende-se, portanto, elencar alguns 
recursos semiodiscursivos na análise dos livros em tela a fim de comprovar seu caráter de resistência 
social voltado para a afirmação de uma identidade positiva relacionada ao grupo social oriundo das 
favelas. Para isso, será usado como referencial teórico principal a Semiolinguística (CHARUADEAU, 2015), 
não sem recorrer à Teoria da Literatura Infantil (COLOMER, 2017; HUNT, 2011). 
Palavras-chave: Semiolinguística. Literatura Infantil. Resistência social. Identidade social. 
 

7.4. VITÓRIA, VITÓRIA, REPETE-SE A HISTÓRIA?  
ESTEREÓTIPOS DE GÉNERO NA LITERATURA PORTUGUESA INFANTIL CONTEMPORÂNEA 

Andreia Filipa Rebelo Nunes 
Os livros infantis são objetos lúdicos (Ramos, 2017), mas não são meros objetos, pois possuem capital 
cultural e simbólico (Bourdieu, 1982). Nos seus ensinamentos, os livros contam-nos também sobre o género, 
sobre o que é esperado de meninos/meninas, o que é próprio de uns/outras – que comportamentos, 
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sonhos, profissões... Os livros constituem poderosos aliados para promover a igualdade e diversidade de 
género (Saleiro, 2017) e, por isso, o mercado editorial atual está empenhando na oferta de livros cada vez 
mais complexos e que transcendem temas até então considerados tabu, como os relacionados com o sexo 
(Navas e Ramos, 2015). A autora gostaria de partilhar as suas reflexões sobre a presença de estereótipos de 
género na literatura infantil portuguesa contemporânea, debruçando-se sobre os livros premiados, e que 
vão ao encontro das conclusões de outros estudos internacionais (Nahara, 1998; Brugeilles, Cromer e 
Cromer, 2002; Nikolajeva, 2005; Hamilton et al, 2006; Paynter, 2011), que revelaram uma sub-
representação feminina e desigualdades de género em várias dimensões. Atualmente, na sua investigação 
de doutoramento, analisa os Livros Recomendados pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) entre 2009 e 2019, 
indagando sobre mudanças na representatividade e representações de género, recorrendo a uma 
metodologia mista com análise quantitativa de conteúdo (Hamilton, 2006; Paynter, 2011), análise 
qualitativa de conteúdo (Taylor, 2003) e entrevistas semi-diretivas (Ruquoy, 1997) sobre a presença das 
questões de género nos critérios de seleção dos livros. Vitória, vitória, repete-se a história? Que diálogos 
são possíveis entre crianças, autores/as, famílias, escola e iniciativas de políticas públicas? 
Palavras-chave: Estereótipos de Género. Literatura Infantil Portuguesa. Plano Nacional de Leitura (PNL). 
Políticas Públicas. 
 

7.5. HERÓIS CONECTADOS: ANALISANDO A EXPERIÊNCIA GAMER BRASILEIRA  
NA LITERATURA JOVEM CONTEMPORÂNEA 

Clara de Moraes Souza 
Sofia dos Santos Soares de Azevedo 

League of Legends, Overwatch, Among us? A cultura de jogos on-line não para de crescer. Nas últimas 
décadas, tal crescimento gerou uma expansão de mercado para diversos lugares do planeta em um 
processo que ultrapassou os países centrais, decisivos ainda na elaboração e produção dessa cultura, e  
passou a incluir regiões do globo tipicamente marginalizadas. Nessa expansão e transformação, outros 
campos, como o literário, passaram a contribuir no desenho dessa complexa organização cultural em 
boa medida mundializada - um livro chave para a relação entre a cultura gamer e a literária é Jogador 
Número 1, do autor americano Ernest Cline. O objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre as 
transformações recentes na cultura ao mesmo tempo literária e gamer brasileira, que se deu com a 
aparição de vozes comumente abafadas dentro de uma comunidade majoritariamente masculina e 
branca. Nesta pesquisa, temos a finalidade de mostrar quais pontos da experiência do jovem gamer são 
destacados no livro, além de analisar como se desenvolve a representação brasileira para criar uma 
nova identidade de jogador que a difere das narrativas de lugar-comum norte-americanas de gênero, 
etnia e sexualidade. Para essa investigação, partiremos de dois livros escritos para jovens por autoras 
brasileiras nos últimos anos: Heróis de Novigrath (Spindler, 2018) e Conectadas (Alves, 2019). 
Utilizaremos como base teórica as pesquisas de Condis (2016) e Stratemeyer et al (2017), que focam no 
estudo da identidade gamer e suas subversões, além da tese de Ryals-Luneberg (2020), que explora o 
conceito de representatividade na mídia jovem contemporânea. 
Palavras-chave: Literatura jovem. Identidade gamer. Diversidade em jogos. 

 
7.6. EU E OS OUTROS ENTRE REGRAS E DIREITOS:  

UM ÁLBUM INFANTIL E UM MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA REDES SOCIAIS 
Cláudia Maria Ferreira de Sousa Pereira 

Proponho trabalhar duas obras de género diferente, uma ficcional e outra informativa. Mais do que 
leituras significativas da linguagem visual de Bernardo Carvalho e da arquitetura dos livros, é ao design 
literário que acionam (até o informativo) que dedicarei as reflexões e propostas. Para além da riqueza 
própria do literário, no álbum destacarei as questões de identidade e da pressão social, esta última a que 
o manual mais se dedica (Boyd, 2015). O álbum é de 2019 intitulado Hei, Big Bang! (Ninguém disse que 
era fácil), com texto de Isabel Minhós Martins, e o manual informativo Gosto, Logo Existo. Redes Sociais, 
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jornalismo e um estranho vírus chamado Fake News é de 2020, com texto de Isabel Meira. Ambos da 
editora Planeta Tangerina. O álbum deixa nas entrelinhas uma desadequação da personagem principal, 
conferindo abertura à leitura literária e ao pensamento filosófico (Kohan, 2003). O livro não-ficção, 
dedicado aos chamados “nativos digitais”, é apresentado como um livro que “acredita que é importante 
fazer perguntas e que as respostas não estão todas no Google” (contracapa). Não deixarei de refletir sobre 
a importância do objeto livro no atual contexto social marcado por uma bibliofilia, quase vício (Pressman, 
2020), numa tentativa de mostrar as vantagens da diversificação na fruição da atividade cultural, e não 
apenas de lazer. Uma missão difícil, de que os estudos literários não podem demitir-se. Refiro-me a um 
contexto em que a identidade individual se confronta com uma ágora constantemente ubíqua e síncrona, 
nesta contemporaneidade obcecada com lemas como “todos diferentes, todos iguais”. 
Palavras-chave: Leitura literária e pensamento filosófico. Indivíduo e sociedade. Álbum. Não-ficção. 
Design literário. 

 
7.7. AMORAS DE EMICIDA, A COR DE CORALINE DE RAMPAZO E A FORMAÇÃO DE DOCENTES:  

UMA PERSPECTIVA DA LUTA ANTIRRACISTA 
Cristiane Costa da Silva 

Mariana Cortez 
O presente estudo tem a finalidade de investigar as possibilidades oferecidas pela literatura infantil para a 
formação de futuros educadores, sob perspectiva antirracista (Ribeiro, 2019; Hooks, 2019 e Almeida, 2020). 
Para tanto, as obras literárias Amoras (2018), de Leandro Roque de Oliveira (popular Emicida), e A Cor de 
Coraline (2017), do autor e ilustrador Alexandre Rampazo, são analisadas a partir de dois eixos: o 
antirracismo e a formação do professor. A pesquisa se justifica principalmente em seu desenvolvimento, 
nas teorias da recepção, nas quais o leitor é entendido como coautor da leitura e, portanto, tais propostas 
oferecem subsídios para a reflexão sobre a formação de leitores de literatura com vistas a ampliar o 
repertório literário e as reflexões em relação ao racismo estrutural presente na sociedade. Para desenvolver 
o estudo, faz-se necessária, além da análise literária, uma pesquisa-intervenção, a partir de uma experiência 
prática envolvendo o processo ensino-aprendizagem. Teóricos da recepção, como Iser (1999), Rosemblatt 
(2002) e Chambers (2007), oferecem instrumental analítico que inclui o leitor no ato da leitura, e 
pesquisadoras, como Colomer (2007) e Petit (2010), contribuem para pensar os impactos da mediação para 
a formação de leitores e, finalmente, o racismo ser compreendido como um fenômeno histórico, estrutural 
e sistêmico, consolidado pela discriminação, preconceitos e estereótipos, no qual a temática antirracista 
visa à desnaturalização de pensamentos e situações que promovam o racismo estrutural. 
Palavras-chave: Mediação de leitura. Literatura infantil. Antirracismo. 

 
7.8. O TRISTE FIM DO PEQUENO MENINO OSTRA E A EXCLUSÃO DO DIFERENTE 

Felipe Ribeiro Campos 
O livro de poemas O triste fim do pequeno menino ostra e outras histórias, escrito e ilustrado por Tim 
Burton – diretor de filmes como “Edward mãos de tesoura” (1990) e “A noiva cadáver” (2005) – apresenta 
uma galeria de personagens consideradas estranhas e que são colocadas à margem da sociedade pelos 
seus pares, muitas pela aparência física. São personagens excluídas ou motivo de piadas. O poema que dá 
título ao livro é sobre um menino com cabeça de ostra que é constantemente maltratado pelos pais por 
não ser a criança perfeita que eles esperavam, e o tal triste fim causa revolta e reflexão no leitor. Pode-se 
pensar na figura da personagem representada no texto como uma peça “desajustada”, e a pesquisa 
pretende analisar como ela, a personagem, se conecta ao leitor, a ponto de instigar um paralelo com a 
realidade. A pesquisa se apoia em textos de Anatol Rosenfeld e Carlos Reis sobre a personagem de ficção, 
artigos sobre a abordagem da diferença na literatura infantil e apontamentos de María Teresa Andruetto 
no capítulo “Sobre inclusões e exclusões”, que integra o livro Por uma literatura sem adjetivos, em que 
comenta um ensinamento importante: “descobrir que a literatura não é necessariamente o lugar onde 
encontrar o igual, às vezes é a única janela para se debruçar sobre o diferente” (2012, p. 75), ao abordar 
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a questão da diferença na literatura. Enquanto houver injustiça, haverá a necessidade de textos que 
discutam o tema de forma lúdica. 
Palavras-chave: Diferença. Pertencimento. Personagem. Exclusão. 

 
7.9. “OS EXCLUÍDOS TÊM SEMPRE QUE SE AJUDAR”:  

O ETHOS PROJETADO COMO METÁFORA DE ACEITAÇÃO DA DIVERSIDADE NO FILME LUCA 
Janayna Rocha da Silva 

Murilo Alberto Martins Silva 
A Walt Disney Studio vem, há muitos anos, produzindo animações que são sucesso de público e de crítica. 
Neste trabalho, procuramos refletir acerca da construção do ethos projetado por Luca e por Alberto no filme 
Luca, da Disney e Pixar. Sereias, monstros marinhos e encantamentos ajudam a construir, na narrativa, um 
imaginário a respeito da diversidade. A animação é ambientada em uma cidade litorânea, na Riviera italiana, 
onde os moradores têm repúdio a monstros marinhos, a ponto de a cidade preservar, como cultura, a caça 
a tais monstros. Dentre aqueles que por ali vivem, existe Luca, uma criança, filho de um casal superprotetor 
que teme a ida do garoto até a superfície, justamente por conta de toda a cultura acerca da caça aos 
monstros. No decorrer do filme, Luca conhece Alberto, outro monstro marinho, e os dois resolvem viver 
aventuras fora do mar, se passando por humanos para não serem alvos da população da cidade. É dentro 
desse quadro narrativo que objetivamos identificar como os ethé projetados pelos actantes Luca e Alberto 
podem constituir metáforas acerca da aceitação do diferente e da diversidade. Para isso, abordaremos a 
concepção de ethos a partir de Charaudeau (2013) e Maingueneau (2006). Como o corpus consiste em uma 
narrativa fílmica, para a parcela imagética, utilizaremos Barthes (1990) e Peirce (2010). A aplicação desses 
postulados teóricos será feita em duas cenas, que constituirão o corpus desta investigação.  
Palavras-chave: Ethos. Diversidade. Disney. 

 
7.10. MONSTROS E SUBJETIVIDADE QUEER: LEITURA DOS ÁLBUNS INFANTIS DE OLGA DE DIOS 

John Brendo Diniz Oliveira 
Leonel Isac Maduro Velloso 

É preciso reconsiderar que as sexualidades, os gêneros, as identidades, as representatividades têm servido 
como peças fundamentais para manutenção e/ou a construção de processos discursivos na sociedade em 
que vivemos. Conforme Guacira Louro (2000), a linguagem é um componente central nos processos 
sociais de construção da sexualidade. Nesse sentido, o discurso literário, como um dispositivo de 
linguagem, tem potencializado e viabilizado a formação do leitor e atuado como meio estratégico de 
desenvolvimento, direto ou indireto, de questões mais complexas pelas quais as identidades de cada 
sujeito são inseridas, articuladas, vivenciadas. Certamente, no que se refere à diversidade, a literatura 
infantojuvenil é essencial para este tipo de formação e no desenvolvimento de um pensamento crítico. 
Os textos são artefatos culturais que proporcionam, ao indivíduo, diversas representações sobre novas 
formas de vida, de aceitação e de respeito pela diferença. Logo, o objetivo deste trabalho é analisar as 
figuras dos monstros, por meio de uma leitura queer, como temas, personagens e ilustrações que a autora 
espanhola Olga de Dios oferece aos seus leitores. Na medida em que apresentam a estranheza, a raridade 
e a esquisitice, a autora centraliza o amor e o respeito como valores principais. Para Jeffrey Cohen (2000), 
o monstro surge no intervalo no qual a diferença é percebida como divisão entre: a) a voz que registra a 
“existência” do “diferente”; b) sujeito assim definido. Por esta via, esta existência contrasta com qualquer 
ideologia tradicionalista, pois essa personagem mostra de forma lúdica a constante persistência de causar 
estranheza, resistindo a qualquer identidade engessada. 
Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Teoria queer. Monstros. Olga de Dios. 
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7.11. MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA: O TEMA DA MIGRAÇÃO EM FOCO 
Laura do Amaral Meira 

Marília Forgearini Nunes 
Neste trabalho, a literatura infantil é assumida como mediadora da abordagem de uma temática que 
retornou à pauta na contemporaneidade: a experiência migratória. O objetivo é analisar três livros de 
literatura infantil e refletir sobre como eles podem ser recursos para mediar a discussão sobre o tema 
migração. Diante dos livros, os seguintes questionamentos são pontuados: podemos, a partir desses 
livros, abordar temas que não são tão próximos à infância na escola? Que caminhos podemos tomar para 
que a literatura não se torne um texto informativo sobre o tema, mas que possibilite pensar e construir 
sentidos individuais e coletivos? Para isso, a metodologia adotada é de base qualitativa, por meio da 
análise documental organizada a partir dos seguintes procedimentos: mapeamento de trabalhos já 
realizados com essa temática: migração na literatura infantil; busca de livros infantis que retratam o tema 
em foco; e, por fim, seleção e análise da relação verbo-visual de três livros: Eloísa e os bichos, de Jairo 
Buitrago (2013), A Viagem, de Francesca Sanna (2016) e Refugiados, de Ilan Brenman (2019). Essa análise 
auxilia a pensar potencialidades para a leitura mediada desses livros, fundamentada em Paiva (2008), 
Soares (2011), Bajour (2012), Colomer (2017), entre outros. O trabalho demonstra como a mediação de 
textos literários pode oportunizar aos leitores a descoberta de novos lugares e culturas e a construção de 
sentidos sobre quem são as pessoas que precisam deixar seu país de origem por diferentes motivos e 
precisam se adaptar a uma nova realidade.  
Palavras-chave: Migração. Literatura. Mediação. 

 
7.12. RACISMO, LOUCURA E QUESTÕES IDENTITÁRIAS:  

UMA ANÁLISE DO LIVRO DENTRO DE MIM NINGUÉM ENTRA, DE JOSÉ CASTELLO 
Luana Cristo Falçoni 

Mariana Passos Ramalhete 
Este trabalho integra uma pesquisa em nível de Pibic (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica), intitulada “O panorama da literatura juvenil brasileira” (2015-2020). Objetiva, portanto, 
analisar o livro Dentro de mim ninguém entra, de José Castello, o qual ganhou a edição do Prêmio Jabuti 
de 2017. A análise se dá a partir das questões identitárias, dos transtornos psicológicos e da discriminação. 
Categorizado metodologicamente como uma pesquisa bibliográfica-documental, ampara-se 
fundamentalmente nos estudos de Foucault (1972) e Providello e Yasui (2013), os quais ajudam a refletir 
sobre o conceito de loucura na sociedade como projeto do capitalismo. Como resultados, conclui-se que 
o conceito hegemônico de loucura na sociedade capitalista é aquele direcionado às pessoas que fogem 
aos padrões impostos por ela, que, em sua primazia, é racista, xenofóbica e patriarcal. Além disso, nota-
se como os estereótipos de ser negro, pobre e nordestino impedem as pessoas de serem aceitas 
socialmente. Portanto, a forma como esses assuntos são abordados na obra leva à reflexão e ajuda a 
construir um pensamento mais crítico e ético quanto às questões da vida.  
Palavras-chave: Racismo. Loucura. Questões identitárias. Literatura juvenil. 

 
7.13. CHEGOU A VEZ DE CANTAR DE GALO: EMANCIPAÇÃO FEMININA EM OBRAS DE SYLVIA ORTHOF 

Marcelle Anacleto Fernandes 
Regina Michelli 

Este trabalho tem por finalidade analisar a representação da emancipação da figura feminina presente nos 
textos de literatura infantojuvenil de autoria de Sylvia Orthof, renomada escritora de obras destinadas às 
crianças e jovens. Elencamos os textos da referida autora, pois acreditamos que os mesmos trazem uma 
ruptura com os papéis femininos estabelecidos pela lógica patriarcal, suscitando o debate de temáticas 
relevantes para a sociedade contemporânea no que diz respeito às mulheres. Para tanto, selecionamos as 
obras: Mudanças no galinheiro mudam as coisas por inteiro e Maria vai com as outras, pois observamos que 
nelas estão presentes questões polêmicas e atuais envolvendo o gênero feminino, tais como: modelos 
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socialmente aceitáveis, padrões de conduta, silenciamento e submissão feminina etc. A metodologia 
utilizada para a pesquisa foi a análise bibliográfica das obras e dos textos que dialogam com as questões 
femininas abordadas. Discutiremos a importância da literatura infantojuvenil para o debate das questões 
referentes à vida social e ao alargamento da visão de mundo das crianças a partir da contribuição da 
professora Nelly Novaes Coelho, abordando a trajetória do feminino em nossa sociedade e evidenciando a 
importância do movimento feminista para a ruptura com os padrões impostos pelo sistema patriarcal ao 
longo dos tempos e como isso se reflete nas obras de literatura voltadas para as crianças. 
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Emancipação feminina. Sylvia Orthof. 
 

7.14. A VISIBILIDADE SOCIAL FEMININA EM LIVROS INFORMATIVOS PARA CRIANÇAS E JOVENS 
Margareth Silva de Mattos 

O lugar da mulher no espaço público e sua visibilidade social ainda estão muito aquém do desejável. Não 
por acaso, um dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU é a 
Igualdade de Gênero, que visa não somente à sua conquista, mas também ao “empoderamento” de todas 
as mulheres e meninas. A luta das mulheres e o estabelecimento, em 2015, dessa Agenda refletem-se em 
algumas publicações voltadas para crianças e jovens. É o caso de três livros informativos destinados a esse 
público leitor que compõem o corpus desta pesquisa: Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o 
Brasil (2017), ABCDelas (2019) e Era uma vez 20 (2019), escritos e ilustrados por mulheres. Além dessa 
característica comum, todos são estruturados em verbetes que apresentam biografias de mulheres com 
atuação relevante em diferentes épocas, espaços e áreas. Pretende-se, neste estudo, cotejar as três 
publicações em seus aspectos textuais e discursivos relacionados ao design gráfico e às estratégias 
narrativas e descritivas, identificando de que forma os leitores inscrevem-se em seus textos verbo-visuais 
e as personalidades femininas são apresentadas como paradigmas e modelos de mulheres que lutam por 
seus direitos, por seu lugar no mundo dominado pelo masculino e contra a violência real e simbólica a 
que estão submetidas (BOURDIEU, 2018). Toma-se como fundamentação teórica para tratar do discurso 
informativo Charaudeau (2012), e, para tratar do livro informativo, Mattos (2002) e Garralón (2015). 
Palavras-chave: Literatura para crianças e jovens. Livros informativos. Biografias. Verbetes. Visibilidade 
social feminina. 
 

7.15. LA (DES)IGUALDAD DE GÉNERO Y EL SEXISMO EN LOS CUENTOS TRADICIONALES 
María Pilar Cantillo Cordero 

Ramón Tena Fernández 
La literatura infantil se instauró en Europa poco antes de comenzar el siglo XVIII para servir de soporte en 
la trasmisión de valores a las futuras generaciones (Medeiros y Tena, 2020). La infancia adquirió 
protagonismo en esa época, donde se buscó educar a los niños preservando a su vez su inocencia (Díez et 
al. 2016). La literatura infantil en general y los cuentos en particular poseen la potencialidad de generar la 
difusión de historias como herramienta de crecimiento personal, intelectual y social. Además, através del 
lenguaje construyen en el lector su pensamiento y su imagen del mundo. Este trabajo tiene como objetivo 
analizar en los cuentos tradicionales recopilados por los hermanos Grimm, el papel de sus protagonistas 
y demás personajes, en relación con el sexo y rol de género que describen. Los resultados del análisis 
descriptivo de sus obras (un total de 210) muestran patrones de desigualdad de género y multitud de 
actitudes sexistas. Dibujan a los protagonistas masculinos cargados de estereotipos de género, 
exponiendo constantemente su preponderancia sobre la mujer. Sin embargo, los personajes femeninos 
quedan relegados a un segundo plano en el papel de esposas, princesas o madres, ideas que perpetúan 
reiteradamente una jerarquía de sexos. Se comprueba que la trasmisión oral de esta literatura popular ha 
reproducido y legitimado estas ideas instaurándolas en el inconsciente de nuestra cultura. Dichos 
hallazgos buscan desmitificar el ideal de vida de los cuentos tradicionales y respaldan que se promueva 
una coeducación con referentes adecuados de igualdad. 
Palavras-chave: Cuentos. Sexismo. Igualdad de género. Estereotipos. 
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7.16. ENTRE AUTORAS E PERSONAGENS:  
REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NO CONTRATO NARRATIVO 

Mariana Oliveira Brito 
Antônio Herdy Lopes Dias 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, com diferentes estímulos, e com o crescente uso das redes sociais, 
a escola não pode deixar de exercer sua função educadora, criando meios para que a literatura cumpra seu 
papel humanizador. Para isso, é de grande importância investir na formação de professores-mediadores que 
instrumentalizem os alunos para terem suas próprias experiências por meio do texto literário. Conforme 
afirma Feres (2021), se o indivíduo aprende a ler com autonomia, aprende também a pensar sozinho, a 
refletir, a fazer relações, a questionar o que lê. Nesse sentido, o trabalho em tela pretende apresentar uma 
das atividades desenvolvidas por meio do projeto “Semiolinguística e ensino: a sala de leitura como espaço 
de fruição”, desenvolvido por licenciandos do curso de Letras da Universidade Federal Fluminense, na sala 
de leitura do Colégio de Universitário Geraldo Reis. A partir da leitura de contos de escritoras como Lygia 
Fagundes Telles e Júlia Lopes de Almeida, propõe-se que os alunos reflitam sobre a figura feminina na 
Literatura, tanto como autoras (circuito externo) quanto como personagens (circuito interno). Como 
fundamentação teórica da pesquisa, foi tomada por base a Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau 
(2008), enfocando o contrato de comunicação, o modo de organização narrativo, os conceitos de 
interpretação/compreensão e os imaginários sociodiscursivos subjacentes. 
Palavras-chave: Leitura. Formação de professores. Mediação. Mulher. Modo Narrativo. 
 

7.17. A REPRESENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA LITERATURA PARA A INFÂNCIA:  
UMA ANÁLISE DOS LIVROS SELECIONADOS PELA REVISTA CRESCER EM 2019 E 2020 

Marina Müller Silveira 
Caroline Carvalho 

O presente artigo visa a identificar as composições familiares que estão sendo representadas em obras 
atuais de literatura para a infância. Foram selecionadas para análise 23 obras presentes na lista publicada 
pela revista Crescer como os melhores livros de literatura infantil nos anos de 2019 e 2020. Buscou-se 
identificar as composições familiares nos textos das obras e caracterizar as representações nas imagens 
dos livros. A pesquisa se classifica como exploratória, e o procedimento metodológico utilizado é a PEBA 
(Pesquisa Educacional Baseada em Arte). Para fazer a análise, foi necessário entender os conceitos de 
infância, literatura infantil/literatura para a infância e livro ilustrado. Os principais autores utilizados como 
aporte teórico foram Coelho, Oliveira e Cademartori. Foi possível concluir que a presença de famílias 
brancas, compostas por casais heterossexuais com filhos biológicos, ainda é predominante, e um número 
significativo de livros apresentou uma família monoparental feminina. Há pouca representação de 
qualquer composição familiar diferente destas.  
Palavras-chave: Literatura. Criança. Infância. Representatividade. 
 

7.18. AS MIGRAÇÕES DOLOROSAS:  
O MAL-ESTAR NA LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS DA AMÉRICA LATINA 

Nilma Gonçalves Lacerda 
Maíra Gonçalves Lacerda 

A pesquisa sobre a produção literária contemporânea de qualidade na América Latina tem um dos focos 
na poética do mal-estar e evidencia, neste trabalho, o tema da migração, presente em deslocamentos 
para o estrangeiro e para outras áreas da própria nação. Desde a colonização, o fenômeno é constatado 
na história desses povos como fruto de conflitos, armados ou não, fortes desigualdades econômicas, falta 
de proteção aos direitos civis, perda do estado democrático. A leitura comparativa permite encontrar 
textos concisos, nos quais não cabem antecedentes explicativos, mas as perguntas e o sofrimento dos 
personagens; explanações subjetivas, em análise dos níveis variados do conflito; crônicas de guerra, 
relatos urbanos e fábulas, na problematização de causas e consequências dos eventos, em representações 
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que costumam produzir, nas posições conservadoras, rejeição ou censura. Colômbia, Brasil, Argentina, 
México têm obras analisadas no trabalho que destaca o potencial da linguagem verbal e visual para 
permitir aproximação com as mais fortes questões da subjetividade e os problemas causados pela 
inumanidade. A responsabilidade ética e estética da literatura reafirma-se nessas obras, nas quais algumas 
soluções locais são apontadas, como a figura do palabrero colombiano, o reconhecimento das trocas 
interculturais, o fortalecimento da dimensão subjetiva na construção da paz, da liberdade e da 
democracia. Destaca-se a criação de uma teoria literária específica, de Graciela Montes a Yolanda Reyes, 
de Marina Colasanti a Maria Teresa Andruetto, que elegem as circunstâncias da América Latina como 
paradigma central de seu pensamento. 
Palavras-chave: Mal-estar. Subjetividade. América Latina. Verbo-visualidade. 
 

7.19. A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:  
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DE CRIANÇAS NEGRAS? 

Rosângela Pereira dos Santos 
Débora Cristina de Araujo  

Considerando que a educação infantil é permeada por atividades de circularidade e oralidade, marcas 
culturais da tradição africana, é importante que a literatura oferecida às crianças dessa etapa da educação 
básica contemple essa riqueza cultural. No entanto, é comum encontrarmos produções literárias 
endereçadas a esse público em que personagens negras são retratadas de modo estereotipado, 
comprometendo a formação de uma identidade positiva para crianças, sobretudo as negras, que não se 
veem representadas de modo valorizado nos textos verbais e imagéticos. Visando a enfrentar esse desafio 
é que o presente estudo tem como objetivo identificar, na produção literária mais recente, obras de 
valorização da cultura africana e afro-brasileira em seus enredos, favorecendo, assim, o fortalecimento 
da identidade do público leitor, em especial das crianças negras. A proposta metodológica será de análise 
literária, a partir dos estudos de Ione Jovino (2006), Débora Araujo (2018), Tatiana Bernardes (2018), 
dentre outros. Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em fase inicial, vinculada ao Projeto 
de Pesquisa Aplicada “LitERÊtura: formação em literatura infantil e juvenil com temática da cultura 
africana e afro-brasileira”, realizado pelo grupo LitERÊtura (Ufes), cujo objetivo é realizar formação sobre 
práticas de mediação da leitura literária infantil e juvenil, com foco na cultura africana e afro-brasileira, 
no município de Serra-ES. É deste projeto que provêm os livros que serão selecionados para a análise, 
com vistas a responder à pergunta: a literatura infantil pode ser um canal para a construção positiva da 
identidade de crianças negras? 
Palavras-chave: Educação Infantil. Identidade. Literatura Africana e Afro-brasileira. 
 

7.20. A SAGA DO SURDO: UMA LITERATURA INFANTIL DE RESISTÊNCIA  
À OPRESSÃO E AO SILENCIAMENTO DA MINORIA SURDA 

Themis Farias de França Desiderio 
A história do povo surdo é marcada pela opressão de uma sociedade ouvintista, que, inicialmente, promove 
o extermínio e a exclusão social do surdo e, mais tarde, em nome de um discurso de falsa inclusão, busca a 
normalização da deficiência, impondo a oralização e a negação da diferença linguística e cultural do povo 
surdo. Essa pesquisa visa a destacar a luta pelo resgate da língua de sinais e cultura surda pelas crianças 
surdas, focando na literatura surda que busca a reafirmação da diferença em resistência aos padrões 
dominadores ouvintistas. Para tanto, analisamos a literatura A saga do surdo, um livro infantil que narra a 
história dos surdos, retomando o sofrimento dessa minoria, com o intuito de remeter novas possibilidades 
de existir às crianças surdas, além de disseminar o respeito e a valorização à diferença. O livro apresenta 
artefatos da cultura surda com desenhos que atendem a experiência visual, a valorização da língua de sinais 
e a escrita de sinais, concomitantemente, com o português escrito. Estudiosos da cultura e literatura surda 
contribuem para fundamentar a análise, como Strobel (2007), Lane (1997), Skliar (1998), Karnopp (2006), 
além de alicerçar a teoria, com foco na filosofia da diferença, apresentada por Deleuze e Guattari (1992), 
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que apontam a literatura das minorias como um ato criativo de novos pensares para fugir da história que 
amordaça e silencia a voz do povo surdo. A literatura surda traça linhas de fuga contra os mecanismos de 
controle social e liberta a existência, desenvolvendo o ser surdo. 
Palavras-chave: Literatura Surda. Ouvintismo. Resistência. Diferença. Língua de sinais. 
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SIMPÓSIO 8 

Literatura em cena: ametaficcionalidade na literatura destinada a crianças e jovens 
Coordenação: Diana Navas e Luara Almeida 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 30 de setembro – 17h30 a 19h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

17h30 Álex Mateus Firmino Barbosa 
Rosângela Neres Araújo da Silva 

SOBRE FICÇÃO E REALIDADE: O OLHAR DO SONHO EM UMA 
ESCURIDÃO BONITA, DE ONDJAKI 

17h45 Ana Luiza Rocha do Valle  CORPOS QUE LEEM: METAFICÇÃO E MATERIALIDADE EM ESTE LIVRO 
COMEU O MEU CÃO 

18h00 Ana Maria Carneiro de Mello 
Ademir de Godoy Bueno 

CONTO PARA UMA SÓ VOZ, DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA:UMA 
LEITURA METAFICCIONAL PARA JOVENS LEITORES 

18h15 Andreia Aparecida Suli da Costa UM CONVITE À COAUTORIA: A METAFICÇÃO, O LIVRO ILUSTRADO E OS 
ACERVOS ESCOLARES 

18h30 Débora Lima Dantas de Oliveira 
Vera Bastazin 

A VIAGEM DE CHIHIRO: O ENCAIXE NA FICÇÃO E SEUS EFEITOS NO 
PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 01 de outubro – 9h as 10h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 
9h Diana Navas 

Graziele Maria Valim 

LIVROS QUE SE (DES)(CONS)TROEM: A METAFICÇÃO A PARTIR DA 
COMPONENTE MATERIAL DOS LIVROS DE KERI SMITH 

9h15 Fernanda Lima Maia O LIVRO ILUSTRADO PÓS-MODERNO: CAPAS, GUARDAS E DOBRAS 
METAFICCIONAIS EM SUZY LEE, JESSE KLAUSMEIER, ISTVAN BANYAI E 
AFONSO CRUZ 

9h30 Gabriela Trevizo Gamboni 
Patrocinio 

A METAFICÇÃO NO FAZER LITERÁRIO DE LYGIA BOJUNGA: PROJETO DE 
ESCRITA DE UMA AUTORA 

9h45 Jenny Iglesias Polydoro 
Fernandez 

METAFICÇÃO EM MINHAS MEMÓRIAS DE LOBATO, DE LUCIANA 
SANDRONI: EMÍLIA POR ELA MESMA! 

10h Marina Miranda Fiuza AUTORREFERENCIALIDADE NA LITERATURA INFANTIL 
CONTEMPORÂNEA: AS MENTIRAS E AS VERDADES DE PINÓQUIO 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 01 de outubro – 11h as 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Luara Teixeira de Almeida A METAFICÇÃO NOS LIVROS ILUSTRADOS: (ALGUNS) POSSÍVEIS 
RECURSOS 

11h15 Mônica Maria Feitosa B. Gentil 
Maria Luísa de Castro Soares  

A PROBLEMÁTICA DA CONSTRUÇÃO DO HUMANO EM CLARICE 
LISPECTOR E LUÍSA DUCLA SOARES 

11h30 Sergio Manoel Rodrigues  TRADIÇÃO E RUPTURAS NO TEATRO PARA CRIANÇAS DE PLÍNIO 
MARCOS 

11h45 Regiane Magalhães Boainain A QUEBRA DO PACTO FICCIONAL, SEUS EFEITOS E POTENCIALIDADE: 
UMA LEITURA DE A MENINA DOS LIVROS, DE OLIVER JEFFERS E SAM 
WINSTON 

12h Priscila Miranda Caetano  OS FIOS QUE TECEM O NARRAR: A ESCRITA EM CENA EM TRAMAS DE 
MENINOS, DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

 Debate  
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RESUMOS 

8.1. SOBRE FICÇÃO E REALIDADE: O OLHAR DO SONHO EM UMA ESCURIDÃO BONITA DE ONDJAKI 
Álex Mateus Firmino Barbosa 

Rosângela Neres Araújo da Silva 
Na contemporaneidade, a relação entre ficção e realidade tem permeado várias produções literárias 
destinadas às crianças e jovens como, por exemplo, os recontos e adaptações dos textos do imaginário, 
as narrativas de representação, a inclusão da diversidade sociocultural e as reflexões sobre temas 
fraturantes. Essa relação existente nos modos de dizer e os novos contextos da obra infantojuvenil tem 
influenciado na formação do leitor e proporcionado a produção de livros, audiovisuais, revistas, cartilhas 
e jogos de interpretação criativa e multimodais capazes de prismar diversas formas de leitura. Em Uma 
escuridão bonita, livro do escritor angolano Ondjaki, publicado em 2013, vemos impresso o sentimento e 
o sonho juvenil, no ensaio do primeiro beijo, na descoberta dos afetos, quando a luz falta de repente e a 
escuridão exige outras formas de enxergar a realidade. Assim, os protagonistas encontram, na escuridão, 
a ocasião, o cenário e o pretexto para os encontros mágicos, as reflexões da idade e a realização do sonho. 
Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é pontuar os elementos autorreferenciais presentes no livro 
que, metaforizam a ausência de luz, intensificam a presença do sonho e enaltecem o espetáculo da 
imagem como constructo de sentidos. A pesquisa aplicada, de caráter analítico, tem como referencial 
teórico os estudos de Nikolajeva e Scott (2011), Colomer (2017), Bernardo (2010), Hutcheon (2011), 
Waugh (1984), Navas (2015), Walty et al. (2001), Perrone-Moisés (2016), dentre outros. Percebemos que, 
na brincadeira das imagens produzidas por instantes ansiosamente esperados, encontram-se as 
expectativas juvenis. 
Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Metaficção. Ondjaki. 
 

8.2. CORPOS QUE LEEM: METAFICÇÃO E MATERIALIDADE EM ESTE LIVRO COMEU O MEU CÃO 
Ana Luiza Rocha do Valle 

A obra Este livro comeu o meu cão [This book just ate my dog], de Richard Byrne, dirige-se diretamente 
ao leitor, da capa à contracapa. As noções de interior e exterior são colocadas em xeque, em um livro que 
enfatiza sua própria materialidade ao propor reflexões sobre os limites entre realidade e ficção. A 
contracapa solicita “um leitor para mostrar a este livro atrevido quem é que manda”, convocando quem 
lê à ação de um modo que abre espaço para discussões sobre a agência do leitor e a do próprio livro. 
Propomos uma análise dos aspectos metaficcionais da obra (BERNARDO, 2010) que leva em consideração 
o conjunto das relações entre textos e imagens e daquelas entre o livro enquanto objeto e a corporalidade 
do leitor implícito. Interessa-nos refletir a respeito da ludicidade presente na narrativa do livro de Byrne 
e relacionar a característica lúdica à concepção de infância proposta por Birch (2018). A pesquisadora 
questiona a percepção da criança como restrita a “mentes em desenvolvimento” e “corpos aprendizes” e 
propõe que se pense sobre crianças também como “corpos que experimentam”. Nossa análise investigará 
as aproximações possíveis entre o leitor implícito de Este livro comeu o meu cão e a concepção de infância 
proposta por Birch em suas reflexões sobre o campo dos museus, inspiradas pelo novo materialismo. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Materialidade. Metaficção. Ludicidade. Infância. 
 

8.3. CONTO PARA UMA SÓ VOZ, DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA:  
UMA LEITURA METAFICCIONAL PARA JOVENS LEITORES 

Ana Maria Carneiro de Mello 
Ademir de Godoy Bueno 

A partir do livro Conto para uma só voz, de João Anzanello Carrascoza, este trabalho tem por objetivo 
mostrar como o autor, através das estratégias metaficcionais, constrói sua narrativa de modo a prender 
o jovem leitor até a última página. Para tal, levantam-se as seguintes questões: dado o teor de intimidade 
que marca o estilo do referido autor, é possível traçar paralelos com a intra e intertextualidade e design 
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gráfico sem desconsiderar o caráter de brevidade que o autor operacionaliza literariamente? Pergunta-se 
ainda: qual o objetivo do autor ao utilizar os recursos metaficcionais nessa obra? A narrativa traz a história 
de um vazio, de uma dor e do amor entre um pai e um filho, no dia que se segue à morte deste, permeado 
por flashes de lembranças do cotidiano da família. A dor e o espanto são comunicadas por palavras 
poéticas-ritmadas, sensíveis, polifônicas, onde Carrascoza é um verdadeiro ourives da palavra. A 
motivação em estudar essa obra veio da forma como o autor construiu a narrativa; onde a história não 
tem grandes feitos, não possui heróis e, portanto, tem o enredo como menos importante do que os 
recursos utilizados por Carrascoza. Acredita-se que tais recursos usados recorrentemente em suas obras 
podem ajudar o jovem leitor a refletir sobre sua vida. Sendo assim, o leitor é parte importante na 
composição do texto. A teórica canadense, Linda Hutcheon, foi uma das pioneiras no uso do termo 
“metaficção” [metafiction], e o define como a ficção a respeito da ficção, ou seja, a ficção que fala sobre 
sua própria narrativa. 
Palavras-chave: Metaficção. Jovem leitor. Conto para uma só voz. Intertextualidade. Projeto gráfico. 
 

8.4. UM CONVITE À COAUTORIA: A METAFICÇÃO, O LIVRO ILUSTRADO E OS ACERVOS ESCOLARES 
Andreia Aparecida Suli da Costa 

O refinamento da produção literária para as infâncias, observada em especial nas obras dos anos recentes, 
adentrou os espaços da escola pública graças à diferentes políticas do livro para composição dos acervos 
escolares, e estão ao alcance das crianças brasileiras, merecendo destaque, nesse percurso, a figura do 
professor como curador, mediador e também formador de leitores. Assim, é possível encontrar obras de 
qualidade literária e estética, que instigam e valorizam a participação de um leitor implícito (HUNT, 2010), 
como é o caso da metaficcionalidade encontrada em algumas obras desses acervos. Neste trabalho, como 
parte da pesquisa que vimos desenvolvendo no âmbito do programa de doutoramento, trazemos à 
reflexão o recurso da abordagem metaficcional, que convida a criança à coautoria da obra literária, a partir 
da análise de dois livros ilustrados, a saber, Aperte aqui, de Hervé Tullet (2013), e Não abra este livro, de 
Andy Lee, com ilustrações de Heath McKnezie (2018), pertencente aos acervos Programa Nacional do 
Livro Didático/ Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNLD/ PNAIC) e Programa Nacional do Livro 
Didático-Literário (PNLD-literário), respectivamente. Nosso percurso investigativo ancora-se nos 
trabalhos acerca do livro ilustrado divulgados por Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011) e Sophie Van der 
Linden (2018), bem como nos estudos da metaficção desenvolvidos por Linda Hutcheon (1984) e Patrícia 
Waugh (1984), dentre outros. 
Palavras-chave: Metaficção. Livro ilustrado. Acervos escolares. Literatura infantil. 
 

8.5. A VIAGEM DE CHIHIRO: O ENCAIXE NA FICÇÃO E SEUS EFEITOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO 
Débora Lima Dantas de Oliveira 

Vera Lucia Bastazin 
O trabalho pretende expor, à luz da metaficção, o percurso criador como conhecimento de si e do mundo. 
Para isso, parte-se do longa-metragem de animação A viagem de Chihiro (2001), do diretor japonês Hayao 
Miyazaki. A letra da canção “Eu e mim” (2003), da cantora e compositora brasileira Rita Lee, também será 
aqui utilizada, de maneira complementar. Sendo assim, apresenta-se o diálogo entre a narrativa 
cinematográfica, a letra da canção e o processo de criação. Quanto aos objetivos, busca-se evidenciar, 
neste diálogo, o encaixe e o mise en abyme, como recursos de temporalidade, ressaltando a multiplicidade 
e os espelhamentos ao apontar, na narrativa de Miyazaki, a relação de Chihiro com os mundos: da 
realidade e da “ficção” - mundo fantástico. Propõe-se dessa maneira, compreender como nos percursos 
de Chihiro e do artista, realidade e ficção se encaixam e acarretam a percepção de si e do mundo. Quanto 
à perspectiva crítica, as abordagens teóricas de Gustavo Bernardo (2010) e de Cecília Almeida Salles (2011) 
compõem a base para a mediação entre os elementos metaficcionais presentes na narrativa 
cinematográfica, na letra da canção e no percurso criador. A escolha do arcabouço teórico, dá-se uma vez 
que, percebe-se em ambos os autores, aproximações multidisciplinares a partir da perspectiva literária. 
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Bernardo relata a metaficcionalidade presente em diferentes linguagens e de igual forma, Salles apresenta 
os estudos da crítica de processos. 
Palavras-Chave: Metaficcção. Espelhamento. Identidade. Hayao Miyazaki. 
 

8.6. LIVROS QUE SE (DES)(CONS)TROEM:  
A METAFICÇÃO A PARTIR DA COMPONENTE MATERIAL DOS LIVROS DE KERI SMITH 

Diana Navas 
Graziele Maria Valim 

A metaficção, definida por Linda Hutcheon como “fiction about fiction - that is, fiction that includes within 
itself a commentary on its own narrative and/or linguistic identity” (1984, p. 1), é uma tendência 
contemporânea em progressiva expansão na literatura infantil e juvenil. Neste tipo de produção, por meio 
do revelar dos bastidores ficcionais, redimensiona-se o papel de participação do leitor na (re)construção 
do texto literário, haja vista este ser convidado a resolver as ambiguidades criadas pelo texto, a conectar 
as diferentes partes da história, a integrar as vozes distintas que se fazem ouvir, a reconhecer as 
referências intertextuais que a ele se apresentam, a sair da narrativa e colocar-se em uma posição 
distanciada. Em outras palavras, trata-se de uma produção que conduz o leitor a adquirir uma postura 
mais ativa face ao texto, haja vista ter que cooperar explicitamente com ele. E quando esta participação, 
no entanto, ocorre não apenas em razão do conteúdo expresso pelo texto verbal, mas em função da 
materialidade do livro? Como conceber o papel do leitor diante de um livro que só se concretiza a partir 
da premissa de que este seguirá as instruções para escrever, rabiscar, desenhar ou desfigurar as suas 
páginas? São essas indagações que intentamos responder com o presente estudo, o qual assume como 
corpus três obras da escritora Keri Smith preferencialmente endereçada aos jovens leitores: Termine este 
livro (2014), Isto não é um livro (2015) e Destrua este diário (2013). Almeja-se, a partir dessas obras, 
investigar o efetivo papel de coautor desempenhado pelo leitor na leitura de obras metaficcionais que 
denunciam seu caráter de artefato a partir de seu componente material e que carecem não apenas da 
participação intelectual e imaginativa do leitor, mas de sua manipulação e interação física para se 
“concretizarem” enquanto obras. 
Palavras-chave: Metaficção. Materialidade. Interatividade. Leitor. 

 
8.7. O LIVRO ILUSTRADO PÓS-MODERNO: CAPAS, GUARDAS E DOBRAS METAFICCIONAIS  

EM SUZY LEE, JESSE KLAUSMEIER, ISTVAN BANYAI E AFONSO CRUZ 
Fernanda Lima Maia 

Visando compreender as potências intersemióticas do livro ilustrado pós-moderno, analisamos os 
movimentos metaficcionais das capas e das guardas enquanto construtora da diegese na relação palavra, 
imagem e objeto livro. Desse modo, utilizamos o conceito de livro ilustrado pós-moderno por Goldstone, 
Sipe e Pantaleo (2008). Logo, integram nosso objeto de estudo as obras: Abra este pequeno livro (Cosac 
Naify, 2013), de Jesse Klausmeier e Suzy Lee; a trilogia de livros-imagem Espelho (Mirror, Seven Footer 
Kids, 2010), Onda (Wave, Chronicle Books, 2008) e Sombra (Cosac Naify, 2010), de Suzy Lee; os livros-
imagem Zoom (Brinque-Book, 1995), Re-Zoom (Puffin Books, 1998) e O outro lado (Cosac Naify, 2007), de 
Istvan Banyai; e A contradição humana (Peirópolis, 2014), de Afonso Cruz. 
Palavras-Chave: Livro ilustrado pós-moderno. Metaficção. Literatura infantojuvenil. Intersemiose. 

 
8.8. A METAFICÇÃO NO FAZER LITERÁRIO DE LYGIA BOJUNGA: PROJETO DE ESCRITA DE UMA AUTORA 

Gabriela Trevizo Gamboni Patrocinio 
Este estudo objetiva investigar a autorreferencialidade nas obras Intramuros (2016), Retratos de Carolina 
(2002) e Fazendo Ana Paz (1991), de Lygia Bojunga, no intento de estabelecer suas correlações no tocante 
ao emprego das estratégias metaficcionais. Aqui, a autorrefencialidade aparece como motivadora e 
instigadora de um leitor mais reflexivo e crítico, haja vista que, ao se deparar com narrativas 
metaficcionais, esse leitor não será apenas um consumidor, mas, sim, um colaborador na construção 
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dessas narrativas. A participação do leitor nessa (re)construção do texto literário acaba por ser um convite 
a experimentar os bastidores da produção artística, incitando-o a tornar-se mais reflexivo e a realizar uma 
leitura menos ingênua. Em Fazendo Ana Paz, analisamos o tecer das personagens, ressaltando a maneira 
como a autora denuncia sua escrita; em Retratos de Carolina, destacamos o papel da autora a figurar 
como personagem e os recursos de que se utiliza na construção da obra; finalmente, em Intramuros, 
desvelamos a crescente complexidade dos recursos empregados por Bojunga, revelando a recorrência a 
procedimentos autoficcionais na elaboração de sua trama, marcada por um caráter teatral. Tais obras 
revelam o projeto estético literário da escritora, evidenciando como as estratégias metaficcionais 
contribuem para um leitor que é provocado e convocado a abandonar sua posição alienada, e é conduzido 
a descobrir significados, dele sendo requerida uma consciência mais crítica acerca das desafiadoras 
formações ficcionais, que sugerem novas formas de ler o texto e o mundo. Para tanto, nos utilizaremos 
de teóricos como Linda Hutcheon, Patricia Waugh, Gustavo Bernardo e Diana Klinger. 
Palavras-chave: Metaficção. Lygia Bojunga. Leitor Crítico. 
 

8.9. METAFICÇÃO EM MINHAS MEMÓRIAS DE LOBATO, DE LUCIANA SANDRONI:  
EMÍLIA POR ELA MESMA! 

Jenny Iglesias Polydoro Fernandez 
Neste trabalho, examinaremos alguns aspectos da metaficção, manifestação estética que expõe a reflexão 
sobre o próprio fazer ficcional na composição da narrativa pós-moderna, tendo, como base, sobretudo, 
os estudos teóricos de Linda Hutcheon (1991), Gustavo Bernardo (2010) e Diana Navas (2015). Pretende-
se demonstrar como o texto biográfico de Minhas memórias de Lobato (1997), de Luciana Sandroni, 
mescla ficção e história, “verdades” e “invencionices”, e explicita as costuras de uma ficção marcada pela 
apropriação do texto original Memórias da Emília, de Monteiro Lobato. A obra aponta para um processo 
de reinvenção, de reinterpretação do passado, ainda que seja pelo olhar tirânico de Emília que pensa ser 
“a verdade uma mentira bem contada” (SANDRONI, 1997) e, realmente, pela escrita de seu “já conhecido” 
secretário Visconde de Sabugosa, representante da ciência e fiel aos dados históricos. As duas 
personagens-autoras contam a história de Juca ou de Lobatinho, como impõe a Boneca de Pano, a partir 
de uma disputa bem-humorada entre o discurso científico e o ficcional, caminho escolhido pela autora 
para construir as “suas” memórias de Lobato, rompendo com as formas tradicionais de escrever para 
crianças e jovens. Afetado por um texto literário emancipatório, o leitor ganha o status de coautor, com 
a possibilidade de reconhecer as alusões intertextuais presentes na obra — recorrente estratégia 
metaficcional na atual literatura infantil e juvenil, elemento importante a ser observado também na 
pesquisa, utilizando, como fundamentação teórica, Teresa Colomer (2003) e Patrícia da Costa Pina (2009). 
Palavras-chave: Metaficção. Literatura infantil e juvenil. Intertextualidade. Luciana Sandroni. 
 

8.10. A METAFICÇÃO NOS LIVROS ILUSTRADOS: (ALGUNS) POSSÍVEIS RECURSOS 
Luara Teixeira de Almeida 

Pensar a metaficção na literatura destinada a crianças e jovens é algo que amplia o próprio conceito, que 
originalmente foi proposto para narrativas exclusivamente verbais. Os livros ilustrados contemporâneos 
possibilitam ainda mais a exploração de recursos metaficcionais, uma vez que se utilizam das linguagens 
verbais, imagéticas e gráficas para compor suas narrativas. Essa comunicação, portanto, pretende 
apresentar algumas dessas possibilidades, revelando como a metaficção pode operar, em diferentes 
formas e graus, nos livros ilustrados. Para isso, com apoio teórico de Gustavo Bernardo (2010), Sophie Van 
der Linden (2018), Patricia Waugh (1984), entre outros, traremos algumas obras para nos debruçarmos, 
a fim de ampliar a discussão e a percepção acerca das produções ilustradas metaficcionais e suas 
estratégias. Pensando nisso, traremos obras nas quais o livro e/ou personagens são conscientes de si e do 
leitor, como Aperte Aqui (2011) e Estamos em um livro (2015), que reconheçam e explorem sua própria 
materialidade, como Daqui ninguém passa (2016), ou ainda que joguem com uma outra narrativa dentro 
de si, como Outra Vez! (2012). Ainda com esse corpus de análise, buscamos entender como cada uma das 
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linguagens presente nos livros ilustrados — verbal, imagética e gráfica — atuam, dialogam e contribuem 
nessas narrativas Metaficcionais. 
Palavras-chave: Metaficção. Livros ilustrados. Projeto Gráfico. Materialidade. 

 
8.11. AUTORREFERENCIALIDADE NA LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEA: 

AS MENTIRAS E AS VERDADES DE PINÓQUIO 
Marina Miranda Fiuza 

Pinóquio, publicado em 1883 pelo italiano Carlo Collodi, perpetuou-se como um ícone da literatura infantil 
universal. As aventuras do boneco de madeira que deseja tornar-se um menino de verdade encantaram 
crianças pelos elementos fantásticos ao mesmo tempo em que agradaram aos adultos pelas noções 
moralizantes que permeiam a narrativa. Ser uma “criança de verdade” faz explícita referência aos ideais 
de educação da época em que a obra foi publicada. Em 2019, o autor paulista Alexandre Rampazo lança 
Pinóquio: o livro das pequenas verdades, atualizando o enigma da “infância verdadeira” enfrentado pelo 
famoso personagem. Na narrativa verbo-visual contemporânea, a noção de infância abdica de seus 
possíveis referentes externos e busca sua ética na própria autorreferencialidade das linguagens em ação 
no livro: palavra, imagem e design. O presente trabalho propõe fazer uma análise comparativa entre as 
duas obras citadas, procurando identificar de que maneira a autorreferencialidade do fazer ficcional, 
associadas à noção de infância e verdade, surge na contemporaneidade como um potencializador da 
experiência estético-literária e, consequentemente, como um emancipador da infância. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Infância. Pinóquio. 

 
8.12. A PROBLEMÁTICA DA CONSTRUÇÃO DO HUMANO  

EM CLARICE LISPECTOR E LUÍSA DUCLA SOARES 
Mônica Maria Feitosa Braga Gentil 

Maria Luísa de Castro Soares 
O presente artigo pretende identificar a construção do humano na obra infantojuvenil da escritora 
brasileira Clarice Lispector e da escritora portuguesa Luísa Ducla Soares. Aquilo que nos constitui como 
humanos, os valores, a essência do homem e a relação que este estabelece com o Outro foram, desde 
sempre, alvo de interesse da literatura, quer através de mitos, de poesia, ou mesmo de ficções narrativas. 
Em face disso, na presente produção, realizamos uma leitura dos livros de Clarice Lispector e de Luísa 
Ducla Soares, de modo a analisar a construção do humano nas obras infantojuvenis das duas autoras, 
atendendo-se, principalmente, às passagens em que as autoras se reportam à própria natureza do tema. 
Com esta comunicação se visa trabalhar o tema em duas autoras contemporâneas lusófonas, Clarice 
Lispector e Luísa Ducla Soares. A problemática da visão e da construção do humano na autora brasileira e 
na portuguesa, além do enfoque comparatista evidenciando-se o Humanismo que perpassa nas obras, 
exige a hermenêutica de um corpus textual selecionado e um olhar atento sobre duas vozes femininas. 
Para tanto, apoiamo-nos em BARTHES (2002), BENJAMIN (2002), GOTLIB (2009), ISER; JAUSS (2002) e 
LAJOLO (2006). 
Palavras-chave: Literatura para infância. Comparatismo. Construção do humano. Clarice Lispector. Luísa 
Ducla Soares. 
 

8.13. OS FIOS QUE TECEM O NARRAR: 
A ESCRITA EM CENA EM TRAMAS DE MENINOS, DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

Priscila Miranda Caetano 
Recentemente lançado pela Alfaguara, o livro de contos Tramas de meninos (2021), do premiado escritor 
João Anzanello Carrascoza, apresenta-nos um projeto de escrita singular: trata-se de um livro de contos 
divididos em duas partes (Primeiros e Segundos Fios) em que a escrita literária, a ilustração e o projeto 
gráfico se conectam por fios invisíveis, formando um todo de sentidos múltiplos. O trabalho com o projeto 
gráfico em consonância com a escrita literária já se tornou recorrente na obra do autor. Neste sentido, as 
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marcas deste projeto ficam evidentes em sua escrita através dos mais diversos recursos visuais e de 
linguagem. Para adentrarmos a leitura dos contos que compõem Tramas de meninos (2021) recorreremos 
aos escritos de Linda Hutcheon, Patrícia Waugh e Bernardo Gustavo, a fim de discutirmos os bastidores 
da criação literária na obra citada, bem como suas estratégias metaficcionais a incluir o leitor no processo 
de tessitura da escrita. Com isto, o objetivo deste trabalho é evidenciar os procedimentos da escrita na 
construção narrativa e gráfica em Tramas de meninos, bem como demonstrar como estes recursos 
colocam o leitor frente à uma experiência ativa de leitura, em que cabe a ele tomar para si o tear da 
narrativa e tecer os fios que conectam os contos e as vivências, como se a vida fosse, de fato, um livro que 
estamos constantemente a escrever no emaranhado de tramas do cotidiano. 
Palavras-chave: João Anzanello Carrascoza. Tramas de meninos. Conto contemporâneo. Metaficcionalidade. 
Projeto gráfico. 

 
8.14. A QUEBRA DO PACTO FICCIONAL, SEUS EFEITOS E POTENCIALIDADE: 

UMA LEITURA DE A MENINA DOS LIVROS, DE OLIVER JEFFERS E SAM WINSTON 
Regiane Magalhães Boainain 

Embora a metaficção não seja um fenômeno novo nas Artes e já se mostrasse, só para citar alguns 
exemplos, em obras como Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, A vida e as opiniões do 
cavalheiro Tristram Shandy, de Laurence Sterne, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, pode-se dizer que, na contemporaneidade, a metaficção se intensificou e se fortaleceu. Assim, uma 
busca no Google ou um passeio pelas livrarias são capazes de nos indicar uma infinidade de obras 
metaficcionais, tanto infantis, juvenis ou adultas, evidenciando-nos um crescimento de publicações que 
se valem desse dispositivo estilístico. Apesar da presença da metaficção em livros voltados para diferentes 
faixas etárias, interessou-nos nesta pesquisa um olhar mais aprofundado para o livro infantil ilustrado, 
mais especificamente A menina dos livros (2017), de Oliver Jeffers e Sam Winston. Partindo dos 
pressupostos de Hutcheon (1984) e Gustavo Bernardo (2010) acerca da metaficção, esta pesquisa 
pretende descrever como se dá a quebra do pacto ficcional na obra em questão e quais efeitos de sentido 
se produzem na confluência entre as linguagens verbal e visual. Feito isso, pretende-se avaliar a 
viabilidade de uma obra metaficcional como A menina dos livros ao público infantil. 
Palavras-chave: Palavras-chave: Metaficção. Pacto ficcional. Intertextualidade. A menina dos livros. 
 

8.15. TRADIÇÃO E RUPTURAS NO TEATRO PARA CRIANÇAS DE PLÍNIO MARCOS 
Sergio Manoel Rodrigues 

No panorama histórico do teatro brasileiro, Plínio Marcos consagrou-se por suas obras com temáticas e 
conflitos voltados ao público adulto. No entanto, esse dramaturgo apresenta, também, uma produção 
teatral destinada às crianças, pouco conhecida e divulgada, formada pelas peças: As aventuras do coelho 
Gabriel (1965), História dos bichos brasileiros: o coelho e a onça ou Onça que espirra não come carne 
(1988) e Assembleia dos ratos (1989), nas quais se percebe uma das principais propostas da dramaturgia 
pliniana: a valoração da cultura popular. Desse modo, tendo como base a pesquisa bibliográfica e o 
método indutivo, o objetivo desta comunicação é analisar as obras teatrais para a infância de Plínio 
Marcos, a fim de verificar o intertexto que tais produções estabelecem com as tradicionais fábulas e as 
rupturas que o teatro pliniano sugere ao se mostrar para os leitores/espectadores. Assim, ao fazer uso 
desse procedimento literário em seu teatro para crianças, Plínio entra em consonância com a literatura 
infantil contemporânea, uma vez que, como afirmam Lajolo e Zilberman, em Literatura infantil brasileira: 
uma nova outra história (2017), a intertextualidade é tida como um dos traços mais recorrentes na 
literatura infantil da contemporaneidade. Incluem-se, ainda, neste trabalho como principais 
embasamentos teóricos os estudos de Nazareth, em Trama: um olhar sobre o teatro infantil ontem e hoje 
(2012), e os de Dezotti, em A tradição da fábula: de Esopo a La Fontaine (2018). 
Palavras-chave: Teatro para crianças. Plínio Marcos. Tradição. Ruptura. 
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SIMPÓSIO 9 

Literatura infantil e juvenil de autoria feminina: reflexões sobre valor estético e formação do leitor 
Coordenação: Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira e Rosa Maria Cuba Riche 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Adriana Gonzaga Lima Corral 
Eliane Aparecida Galvão R. Ferreira 

A ILUSTRAÇÃO NA OBRA DOCE, DOCE...E QUEM COMEU REGALOU-
SE!, DE SYLVIA ORTHOF: UM DIÁLOGO COM AS OBRAS DE PIETER 
BRUEGEL 

11h15 Cecília Barchi Domingues 
Eliane Aparecida Galvão R. Ferreira 

CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA EM BÁRBARA DEBAIXO DA CHUVA 
(2010), DE NILMA LACERDA 

11h30 Guilherme Henrique Mendes da Silva 
Eliane Aparecida Galvão R. Ferreira 

FORMAÇÃO DO LEITOR E LITERATURA DE AUTORIA FEMININA: 
ANÁLISE DA OBRA MELHORES CRÔNICAS, DE MARINA COLASANTI 

11h45 Daiane Lopes MARINA COLASANTI NA VOZ DE UMA MOÇA TECELÃ 

12h Tamires Vieira Pinheiro de Castro SAPATO DE SALTO, DE LYGIA BOJUNGA, E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA 
A FORMAÇÃO DO LEITOR ESTÉTICO 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Maíra Isabel Zibordi 
 

LITERATURA INFANTIL DE AUTORIA FEMININA: ANÁLISE DA OBRA O 
PROBLEMA DE GODOFREDO DE GRAZIELA BOZANO HETZEL 

11h15 Rosemar Eurico Coenga CONTOS DE FADAS FEMINISTAS EM RELEVO: UMA RELEITURA DE 
CHAPEUZINHO ESFARRAPADO 

11h30 Tatiane Rodrigues Lopes dos Santos 
Eliane Aparecida Galvão R. Ferreira 

LITERATURA JUVENIL DE AUTORIA FEMININA E A FORMAÇÃO DO 
LEITOR: UMA LEITURA DE ANNE DE GREEN GABLES, DE LUCY MAUD 
MONTGOMERY 

11h45 Cleunice Terezinha da Silva Ribeiro 
Tortorelli 
 

DUAS ESCRITORAS ROMPENDO FRONTEIRAS PATRIARCAIS NA OBRA 
O ANEL ENCANTADO E NO CONTO “A MOÇA TECELÃ”: LINKS 
DIALÓGICOS ENTRE LITERATURA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

12h María del Mar Fernández Vázquez OBRAS DE AUTORÍA FEMININA GALARDOADAS CO PREMIO 
NACIONAL DE LIX 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 1 de outubro – 9h a 10h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

9h Fabrícia dos Santos Silva Martins A CORAGEM DE ANA PRECIOSA E A REVIRAVOLTA DE DESTINOS: A 
DESCOBERTA DO QUE POR POUCO NÃO SE PERDEU 

9h15 Isadora Ruiz Gallati; 
Eliane Aparecida Galvão R. Ferreira 

O ROMANCE DE VIAGEM DE AUTORIA FEMININA: UMA ANÁLISE DO 
SIMBÓLICO EM ANA Z. AONDE VAI VOCÊ?, DE MARINA COLASANTI 

9h30 Jamile Menezes da Silva A PRODUÇÃO LITERÁRIA CAPIXABA: AUTORAS NEGRAS DE 
LITERATURA INFANTOJUVENIL 

9h45 Amanda Topic Ebizero AS AVENTURAS DE ANA SELVA, DE VIRGÍNIA DA SILVA LEFÈVRE 
(1907-1987): UMA SÉRIE ESCRITA PARA AS MOCINHAS BRASILEIRAS 

10h Karen Cristina Schuler da Silva 
Regina Michelli 

AS PRECIOSAS: “BELA BELA OU O CAVALEIRO AFORTUNADO”, DE 
BARONESA D´AULNOY 

 Debate 



108 

 

 

 

Quarta Sessão: 1 de outubro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Graça Lima AUSÊNCIA FEMININA NOS REGISTROS DOS PRIMÓRDIOS DO LIVRO 
ILUSTRADO PARA A INFÂNCIA NO BRASIL 

11h15 Rosa Maria Cuba Riche A LITERATURA JUVENIL DE AUTORIA FEMININA: UMA LEITURA DO 
ROMANCE QUERIDA DE LYGIA BOJUNGA NUNES 

11h30 Fabricia Jeanini Cirino Pinto 
Eliane Aparecida Galvão R. Ferreira 

A POESIA CONTEMPORÂNEA DE AUTORIA FEMININA: ANÁLISE DA 
OBRA INFANTIL ILUSTRADA QUE LAMBANÇA, DE ANA MARIA 
MACHADO 

11h45 Paulo César Ribeiro Filho O LEGADO DEPRECIATIVO DEIXADO POR JACOB E WILHELM GRIMM 
SOBRE O CONTO DE FADAS DE AUTORIA FEMININA 

12h Guilherme Magri da Rocha A "LÍNGUA NEGATIVA"; DE GERTRUDE STEIN E AS REPRESENTAÇÕES 
DA CONSCIÊNCIA FICCIONAL EM SUA OBRA INFANTIL 

 Debate 

RESUMOS 

9.1. A ILUSTRAÇÃO NA OBRA DOCE, DOCE...E QUEM COMEU REGALOU-SE!, DE SYLVIA ORTHOF:  
UM DIÁLOGO COM AS OBRAS DE PIETER BRUEGEL 

Adriana Gonzaga Lima Corral 
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

Este trabalho objetiva refletir sobre a potência imagética em obras híbridas apresentadas à criança, 
enquanto objeto de cultura, permitindo discernimento de mundo e posicionamento perante a arte. Para 
tanto, elegeu-se a obra Doce, doce...e quem comeu regalou-se! (1987), de Sylvia Orthof, pois permite um 
modo de representação cativante, segundo Linden (2011), pela percepção simultânea de dois textos 
distintos: verbal e imagético. A partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção e do Efeito 
(JAUSS, 1994; ISER, 1996 e 1999), almeja-se apresentar reflexões sobre a importância da formação do 
leitor, por meio da leitura de obras dotadas de valor estético. A obra de Orthof (1987), com ilustrações de 
Tato Gost (1987-), dialoga em seu plano imagético com o universo do pintor pré-renascentista Pieter 
Bruegel (1527-?). Desse modo, em sua análise, busca-se compreender como se efetiva em sua narrativa a 
oralidade, o ludismo e o diálogo com as artes plásticas. Além disso, aspira-se observar se suas ilustrações 
possuem pregnância estética (OLIVEIRA, 2008), sendo capazes de ampliar o imaginário do leitor infantil, 
constituir sua memória afetiva e, assim, desautomatizar seu olhar em relação à imagem. Acredita-se que 
a obra Doce, doce...e quem comeu regalou-se! (ORTHOF, 1987), possui função social, conforme acepção 
de Hans Robert Jauss (1994), permitindo ao leitor ampliar seus horizontes de expectativa (ISER, 1999). 
Justifica-se sua eleição, pois sua leitura, permeada pela mediação, oportuniza às crianças conhecerem 
obras de artistas clássicos e a narrativa transgressora, criativa e libertadora de Sylvia Orthof. 
Palavras-chave: Estética da Recepção e do Efeito. Formação do leitor. Sylvia Orthof. Livro ilustrado infantil. 
 

9.2. AS AVENTURAS DE ANA SELVA, DE VIRGÍNIA DA SILVA LEFÈVRE (1907-1987):  
UMA SÉRIE ESCRITA PARA AS PARA AS MOCINHAS BRASILEIRAS 

Amanda Topic Ebizero 
Neste texto, apresentam-se resultados parciais de pesquisa de doutorado em Educação, cujos objetivos 
são contribuir para a produção de uma história da literatura infantil e juvenil ao longo do século XX, bem 
como compreender como se configura a estética literária para crianças e jovens, em especial às do sexo 
feminino, ao longo do século XX, no Brasil. Para tanto, toma-se como corpus privilegiado de análise a série 
Ana Selva, escrita pela escritora, professora e tradutora Virgínia da Silva Lefèvre (1907-1987) e publicada 
pela Editora Tecnoprint, entre 1974 e 1975. A série Ana Selva é composta por seis títulos, a saber: Ana 
Selva (1974), Ana Selva na cabana do índio velho (1974), Ana Selva em perigo (1974), Ana Selva contra a 
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doença (1975), Ana Selva, a rebelde em sociedade (1975) e Ana Selva e a Pescaria (1975). Por meio da 
abordagem histórica, sobretudo a História Cultural, com enfoque em pesquisa documental e bibliográfica, 
a pesquisa tem se desenvolvido por meio dos procedimentos de localização, recuperação, reunião, 
seleção, ordenação e análise das fontes documentais mediante o uso do conceito de “configuração 
textual”. A série Ana Selva é composta por narrativas que giram em torno da personagem principal, Ana 
Selva: uma menina que vive em uma chácara no interior de São Paulo, tentando conciliar a vida natural 
(do campo) com as necessidades da vida “civilizada” (da cidade). Trata-se de histórias permeadas por 
conflitos, mistérios, viagens, aventuras, enfermidades e aprendizados, que estão ligados à educação e à 
(con)formação moral das meninas brasileiras. 
Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Virgínia da Silva Lefèvre. Ana Selva. Estética literária. Autoria feminina. 

 
9.3. CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA EM BÁRBARA DEBAIXO DA CHUVA (2010), DE NILMA LACERDA 

Cecília Barchi Domingues 
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

A professora universitária Nilma Lacerda, em sua obra Bárbara debaixo da chuva (2012), apresenta, em 
forma de denúncia, a realidade de uma escola rural e os desafios da alfabetização. Além disso, arrola 
personagens femininas que questionam a situação da mulher e promovem a alteração de seu meio social. 
Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma possibilidade de leitura do romance e 
questionar acerca da função das personagens femininas. A escolha da obra se justifica, tendo em vista 
que compõe os acervos do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), destinado ao Ensino 
Fundamental II, cujo objetivo é garantir que os alunos da rede pública tenham acesso, de forma 
democrática, a obras literárias. Sendo assim, o título encontra-se depositado em todas as escolas públicas 
do país. Para a consecução deste objetivo, utilizar-se-á o aporte teórico da Estética da Recepção (JAUSS, 
1994; ISER, 1999 e 1996) e da Crítica Literária Feminista (SHOWALTER, 1985 e 1994). Acredita-se que a 
temática promove a emancipação do jovem leitor, pois desconstrói o discurso patriarcal por meio de 
questionamentos dos valores tradicionais; promove reflexão acerca do sistema educacional em que o 
aluno está inserido; e garante a formação do leitor crítico, justamente aquele que tanto reflete sobre a 
constituição de um texto literário, quanto sobre a realidade social e a manutenção de direitos, em 
especial, o direito das mulheres. 
Palavras-chave: Nilma Lacerda. Literatura Juvenil de Autoria Feminina. Fundamental II. Formação do 
Leitor. Bárbara debaixo da chuva. 
 

9.4. DUAS ESCRITORAS ROMPENDO FRONTEIRAS PATRIARCAIS NA OBRA O ANEL ENCANTADO E NO 
CONTO “A MOÇA TECELÃ”: LINKS DIALÓGICOS ENTRE LITERATURA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

Cleunice Terezinha da Silva Ribeiro Tortorelli 
Este texto propõe uma reflexão, via Filosofia da Linguagem, sobre as obras “O anel encantado”, da 
escritora argentina María Teresa Andruetto (2016), e “A moça tecelã”, de Marina Colasanti (2000), uma 
vez que são contos produzidos por mulheres, premiadas nacional e internacionalmente, pelo considerável 
valor estético de suas escritas. O objetivo é abordar contribuições que permitam um processo dialógico 
entre o leitor em formação e essas produções femininas permeadas de linguagem poética, capazes de 
conduzir crianças e jovens à experiência estética, à criticidade e à constituição do eu-leitor-escritor pela 
alteridade. Por essa vertente, essas narrativas serão lidas como forma de romper as fronteiras patriarcais 
ainda existentes na sociedade e, de igual forma, desmistificar uma possível concepção de subliteratura 
dada à literatura infantil e juvenil. Logo, para o embasamento teórico-metodológico dessas reflexões, 
serão abordadas considerações de Luft (1996), Christina Ramalho (2001), Cruvinel (2009), Zolin (2009), 
Girotto e Souza (2010), Andruetto (2012), Arena (2020) entre outros e, ainda, os filósofos da linguagem 
Bakhtin (2003-2011) e Volochinov (2019). 
Palavras-chave: Leitura. Experiência estética. Literatura feminina. Formação do leitor. 
 



110 

 

 

9.5. MARINA COLASANTI NA VOZ DE UMA MOÇA TECELÃ 
Daiane Lopes 

A inserção da mulher na literatura é um ato político, “pois remete às relações de poder inscritas nas 
práticas sociais e discursivas de uma cultura que se imaginou e se construiu a partir do ponto de vista 
normativo masculino, projetando o seu outro na imagem negativa do feminino” (SCHMIDT, 1995, 
p.185). Nessa perspectiva, a atualidade nos mostra que a literatura produzida por mulheres concebe 
tanto a conquista da identidade quanto a da escritura. Nesse contexto, a voz de Marina Colasanti, 
escritora afro-ítalo-brasileira, é reconhecida mundialmente. A obra analisada neste trabalho, ganhadora 
do prêmio Altamente Recomendável Para Crianças, FNLIJ, 2004, está em consonância com os dizeres de 
Marina, defensora do feminismo. Em A moça tecelã (2003), Colasanti aborda uma história encantadora, 
que faz parte do universo da reconstrução. Com sua máquina de tear, uma moça dá vida a vários 
elementos da natureza, e, inclusive, cria um marido. A partir disso, muitas interpretações podem surgir, 
considerando a relação entre o masculino e o feminino. O poder de criação da personagem do conto, 
aqui, é analisado como a potência da mulher. Dessa forma, a intenção deste estudo é evidenciar as 
maneiras como, poeticamente, a autora constrói e reconstrói a mulher nos contrapontos das 
dualidades: homem/mulher; amor/liberdade; autonomia/submissão. Para tanto, os estudos de Rita 
Schmidt, Vera Lúcia Dietzel, Cristina Ramalho e os “falares” de Marina são considerados, intencionando 
que a obra seja revelada aos leitores como a tradução da postura atual da mulher: um ser de voz e de 
identidades potentes e singulares. 
Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Voz Feminina. Ato Político. 
 

9.6. A CORAGEM DE ANA PRECIOSA E A REVIRAVOLTA DE DESTINOS:  
A DESCOBERTA DO QUE POR POUCO NÃO SE PERDEU 

Fabrícia dos Santos Silva Martins 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

A autoria literária feminina foi por séculos extremamente questionada e, apesar dos reconhecidos 
avanços ainda hoje, escritoras várias têm sua qualidade estética e literária por inúmeras vezes posta à 
prova pela canonizada voz masculina. Contudo, por meio de suas insistências, resistências e pela destreza 
de suas autoras, a literatura de autoria feminina vai aos poucos rompendo essa espécie de “cárcere da 
linguagem” (CARRIJO, 2006) ao qual fora submetida por tanto tempo. Ao colocar constantemente em 
dúvida tais produções, a sociedade tende a disseminar uma ilusória fragilidade dessa escrita, insinuando 
que tal literatura provavelmente nem exista (COLASANTI, 1997). Diante disso, cabe a nós, pesquisadores, 
reforçar e enaltecer essa literatura tão rica e necessária, questionando sua inserção no campo literário, 
uma vez que uma mulher escrever é já por si só um ato político (Luisa Geisler), que em muito impacta na 
formação do leitor literário. A fim de asseverar a qualidade e valor dessa arte tão rica, empreendemos um 
estudo acerca da obra infantil Ana Preciosa e Manuelim e o roubo das moedas (na época do ciclo do ouro) 
(2004), de Maria José Silveira, à luz das considerações propostas por Colasanti (1997), Carrijo (2006), José 
(2007), Dalcastagnè (2010), Cândido (2011) e Borges (2013). A obra em questão se configura como uma 
importante ferramenta na reflexão não apenas da autoria feminina, mas também da representação das 
mulheres nas narrativas, trazendo reflexões substanciais para o leitor que, por conseguinte, auxiliam-no 
a questionar padrões hegemonicamente impostos na sociedade. 
Palavras-chave: Autoria feminina. Leitor. Literatura infantil. Maria José Silveira. 
 

9.7. A POESIA CONTEMPORÂNEA DE AUTORIA FEMININA:  
ANÁLISE DA OBRA INFANTIL ILUSTRADA QUE LAMBANÇA!, DE ANA MARIA MACHADO 

Fabricia Jeanini Cirino Pinto 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma possibilidade de análise, a partir dos pressupostos teóricos 
da Estética da Recepção (JAUSS, 1994; ISER, 1996, 1999), do livro Que lambança! (2004(a)), escrito por 
Ana Maria Machado e ilustrado por Denise Fraifeld. Essa obra poética destinada ao público infantil 
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pertence à coleção “Gato escondido”, cujo título na tradição do gênero dialoga com a cultura popular, as 
cantigas de roda e parlendas do folclore popular, em especial, com o trava-língua homônimo: “Gato 
escondido com rabo de fora tá mais escondido/que rabo escondido com gato de fora” (CIRANDA DO 
BRASIL, 2021). Essa dialogia revela o projeto estético da escritora que entende como papel da literatura a 
constituição de uma memória social, pelo resgate de um patrimônio cultural que, ao ser apropriado, 
atualiza-se constantemente. Desse modo, a obra se apresenta como um jogo que desafia um leitor 
perspicaz a descobrir o que se “esconde” e se “mostra” em suas entrelinhas e, em especial, na relação 
que se estabelece entre seus textos verbal e imagético. Justifica-se, assim, a escolha pelo aporte teórico 
da Estética da Recepção, pois a obra de Machado (2004(a)), pelo recurso à dialogia com um imaginário 
popular e infantil, e pela comunicabilidade com o leitor implícito, que se instaura sob a forma de um jogo, 
manifestando-se tanto no texto verbal quanto imagético, evidencia que almeja cativar a criança à leitura. 
Palavras-chave: Poesia de autoria feminina. Livro ilustrado. Estética da Recepção. Formação do leitor. 
 

9.8. AUSÊNCIA FEMININA NOS REGISTROS DOS PRIMÓRDIOS DO LIVRO ILUSTRADO 
 PARA A INFÂNCIA NO BRASIL 

Graça Lima 
No campo das artes visuais, a ilustração ainda é comumente vista como uma expressão menor. Inserida 
no campo das artes gráficas, sua reprodutibilidade técnica causaria uma deterioração da “aura”, que 
estaria ligada ao aqui e agora da obra de arte. Sendo reproduzida em grande escala, a ilustração se 
distanciará do caráter único, singular e autêntico que é atribuído à obra de arte. A História da Arte no 
Brasil ainda olha com certo distanciamento à trajetória da ilustração em nosso território. Os estudos 
produzidos nesse campo ainda são escassos, apesar de se notar um crescimento, a partir dos anos 2000, 
no número de trabalhos acadêmicos relacionados ao livro ilustrado. Pensando no início da produção de 
impressos ilustrados no Brasil, sejam livros, revistas ou jornais, os registros se referem a homens 
ilustradores: Henrique Cavalleiro, Francisco Acquarone, Belmonte, Osvaldo e Alfredo Storni, Kalixto, 
Voltolino, entre outros. O mesmo irá ocorrer na pintura, na escultura e em outras expressões artísticas 
onde o talento feminino é apagado ou minimizado. A partir dos anos 70, com as transformações trazidas 
pelos movimentos sociais, a presença feminina aumenta, assumindo um espaço significativo de autoria 
de textos e imagens no livro brasileiro. Desde que entrei no mercado editorial há quase 30 anos, a 
participação feminina é representativa e vem se ampliando em direção às novas mídias onde a ilustração 
é utilizada. Coletivos como o Mulheres Ilustradoras, organizado pela ilustradora Larissa Ribeiro, procuram 
discutir e aprofundar o olhar feminino nas questões que envolvem a profissão. É necessário pensar a 
imagem produzida por mulheres e sobre mulheres, assim como todas as questões que envolvem a 
descolonização do olhar. 
Palavras-chave: Ilustração. Livro ilustrado. Imagem. 
 

9.9. FORMAÇÃO DO LEITOR E LITERATURA DE AUTORIA FEMININA:  
ANÁLISE DA OBRA MELHORES CRÔNICAS, DE MARINA COLASANTI 

Guilherme Henrique Mendes Da Silva 
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

Este trabalho tem como objetivo, a partir dos pressupostos da Estética da Recepção (JAUSS, 1994; ISER, 
1996 e 1999), refletir sobre as potencialidades da obra Melhores Crônicas, de Marina Colasanti (2016), na 
formação do leitor. A crônica é um gênero de difícil definição, cuja matéria oscila entre o viés jornalístico 
e o literário (MOISÉS, 2005). Todavia, sua linguagem fluída e mais próxima da oralidade pode ser atraente 
para o jovem leitor. A crônica, em geral, apresenta visada crítica sobre o meio social, histórico, econômico 
e político em que contextualiza sua narrativa, o que pode viabilizar a formação do leitor crítico (CANDIDO, 
1992). Esse gênero textual nasce no jornal e seu interesse acompanha os fatos e as notícias da semana. 
Há, contudo, uma gama de crônicas que ultrapassa a barreira cronológica do jornal, assumindo a 
perenidade do livro (MOISÉS, 2005). Interessa, neste texto, essa crônica perpetuada em livro e de autoria 
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feminina, tendo em vista a marginalização dessa produção, muitas vezes, desconsiderada pelo cânone 
(ZINANI, 2010). Busca-se nas análises das crônicas de Colasanti (2016) refletir sobre seu valor estético, 
seus temas e suas abordagens, inquirindo sobre sua função social (JAUSS, 1994) no fomento à ampliação 
dos horizontes de expectativa do jovem leitor, pois o convida à interação, pela presença de lacunas, que 
suscitam sua participação/reflexão na construção de sentidos do texto (ISER, 1996, 1999). 
Palavras-chave: Marina Colasanti. Crônicas. Formação do Leitor. Estética da Recepção. 
 

9.10. A "LÍNGUA NEGATIVA", DE GERTRUDE STEIN, 
E AS REPRESENTAÇÕES DA CONSCIÊNCIA FICCIONAL EM SUA OBRA INFANTIL 

Guilherme Magri da Rocha 
Gertrude Stein (1874-1946), “Mãe do Modernismo”, foi uma escritora revolucionária cuja obra “sempre 
se destacou por ser a sedimentação de uma postura estética profundamente séria e inovadora” (COLLIN, 
2018, p. 77). Ficcionista, ensaísta, dramaturga e poeta, talvez sua faceta menos conhecida seja a de 
escritora de livros infantis. Entre 1938 e 1943, Stein produziu quatro obras para crianças: The World Is 
Round, escrita em 1838; To Do: A Book of Alphabets and Birthdays, em 1940; The Gertrude Stein First 
Reader, em 1941; e Three Plays, em 1943. As duas primeiras foram traduzidas por Dirce Waltrick do 
Amarante e Luci Collin e publicadas pela editora Iluminuras, respectivamente em 2020 e 2017. Em The 
World Is Round, objeto de análise nesta apresentação, acompanhamos a história de Rose, que não sabe 
ao certo o que, quem, de onde e por que ela é. Esta contribuição tem como objetivo analisar o referido 
livro, considerando a estética da indiferença modernista (conforme Alis Moody) e levando em 
consideração a representação da consciência ficcional nos personagens deste texto. Para isso, elegemos 
como suporte teórico a abordagem cognitiva (ToM) de livros infantis ilustrados (conforme Maria 
Nikolajeva, Bettina Kümmerling-Meibauer, Jörg Meibauer e María Cecilia Silva Diaz), de modo a considerar 
como o leitor se comunica cognitiva e emocionalmente com a obra. 
Palavras-chave: Getrude Stein. Literatura Infantil. Modernismo. 
 

9.11. O ROMANCE DE VIAGEM DE AUTORIA FEMININA:  
UMA ANÁLISE DO SIMBÓLICO EM ANA Z. AONDE VAI VOCÊ?, DE MARINA COLASANTI 

Isadora Ruiz Gallati 
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

Objetiva-se, segundo os pressupostos teóricos da Estética da Recepção e do Efeito (JAUSS, 1994; ISER, 1999 
e 1996), analisar o romance de viagem Ana Z. Aonde vai você? de Marina Colasanti (1993). Almeja-se refletir 
se essa obra estabelece comunicabilidade com seu leitor, rompe com seus conceitos prévios associados a 
romances de autoria feminina; e desautomatiza suas concepções sobre o uso da língua, favorecendo na sua 
formação como leitor crítico (ECO, 2003). Justifica-se essa escolha, pois compõe os acervos do PNBE e está 
disponível em toda a rede pública em âmbito nacional. Acredita-se que, por se tratar de uma obra de autoria 
feminina, sua narrativa problematiza as concepções sobre a mulher na sociedade. Para tanto, vale-se do 
jogo intertextual e expõe uma heroína tão destemida quanto qualquer outro protagonista presente no 
padrão do monomito (CAMPBELL, 1997). Os leitores habituados com a cultura de massa e com a recorrência 
de protagonistas masculinos, quando se deparam com Ana Z., percebem-na como capaz de simbolizar o seu 
processo de maturação e descoberta de sua sexualidade de forma heroica e competente, ampliando, assim, 
seus horizontes de expectativa (ISER, 1999). Enfim, acredita-se que esse romance de viagem (CRISTÓVÃO, 
2010) cativa o leitor, por apresentar uma protagonista que, motivada por uma deficiência simbólica, é posta 
a provas e as vence. Em sua leitura, por meio da projeção nessa personagem central em busca de 
individualização, o jovem pode se sentir encorajado a uma vida com mais responsabilidade. Nesse processo, 
a narrativa exerce sua função social (JAUSS, 1994). 
Palavras-chave: Literatura de viagem. Estética da Recepção e do Efeito. Autoria Feminina. 
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9.12. A PRODUÇÃO LITERÁRIA CAPIXABA:  
AUTORAS NEGRAS DE LITERATURA INFANTOJUVENIL 

Jamile Menezes da Silva 
Débora Cristina de Araujo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção literária infantojuvenil das escritoras negras 
capixabas Noelia Miranda (2014), com a obra Zacimba Gaba: a princesa guerreira, e Ariane Celestino 
Meireles e Edileuza Penha de Souza (2020), autoras de Princesas negras. São autoras que, com suas 
produções, nos convidam a mergulhar em fatos históricos e nos valores civilizatórios afro-brasileiros. Este 
trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em fase inicial que analisará a produção literária 
infantojuvenil de autoras negras brasileiras e como sua escrita interseccional dialoga com a educação das 
relações étnico-raciais. Também se vincula ao projeto de pesquisa aplicada “LitERÊtura: formação em 
literatura infantil e juvenil com temática da cultura africana e afro-brasileira”, cujo objetivo é realizar 
formação sobre literatura infantil e juvenil com foco na cultura africana e afro-brasileira. O referencial 
teórico-metodológico envolverá análise literária a partir de referenciais do campo da literatura infantil 
com temática da cultura africana e afro-brasileira, em especial Maria Anória de Jesus Oliveira (2008) e 
Eliane Debus (2017). Conduzidas pelo debate da obrigatoriedade da Lei 10.639/2003 e as possibilidades 
pedagógicas antirracistas, bem como da importância da literatura infantojuvenil de valorização da cultura 
africana e afro-brasileira, espera-se destacar a sensibilidade literária atravessada pelo repertório de 
vivências enquanto mulheres negras e as provocações históricas, filosóficas, culturais e estéticas sobre o 
imaginário das princesas para o universo infantil. 
Palavras-chave: Autoras negras. Capixabas. Lei 10.639/2003. Literatura infantojuvenil. Princesas. 
 

9.13. AS PRECIOSAS: “BELA BELA OU O CAVALEIRO AFORTUNADO”,  
DE BARONESA D´AULNOY 

Karen Cristina Schuler da Silva 
Regina Michelli 

O presente trabalho terá como foco abordar o círculo das preciosas, mulheres que se reuniam em salões 
literários para dança, música e leitura em voz alta na corte francesa do século XVII. O objetivo é revisitar 
o papel dessas mulheres como fomentadoras e produtoras de cultura em sua época, de forma a ressaltar 
o protagonismo que lhes cabe. Nesse contexto, surgem os primeiros contos de fadas, muitos de autoria 
feminina, embora a historiografia tradicional costume associar o pioneirismo do gênero somente a nomes 
masculinos. A primeira a utilizar o termo contos de fadas foi a Baronesa d´Aulnoy e, em sua narrativa “Bela 
Bela ou o Cavaleiro Afortunado”, pode-se notar uma tentativa de subversão da ordem social ao abordar 
o mito da donzela guerreira. As preciosas, ao falarem em amor, para além de um ideal romântico e 
superficial, alertavam para o desconforto das mulheres ao terem seus casamentos arranjados por outrem, 
mais precisamente, por figuras masculinas. Os salões literários das preciosas representavam uma espécie 
de fuga das amarras sociais. Por fim, é possível observar como a autoria feminina da França do século XVII 
ainda pode reverberar na literatura infantil e juvenil contemporânea. Para tanto, adotar-se-á como 
embasamento teórico os estudos de Nelly Novaes Coelho (1991), Marina Warmer (1999), Vera Dietzel 
(2002), Rita Schmidt (2017), Pierre Bourdieu (2019) e Susana Ventura (2019). 
Palavras-chave: Preciosas. Autoria feminina. Contos de fadas. Baronesa d´Aulnoy. 
 

9.14. LITERATURA INFANTIL DE AUTORIA FEMININA: 
ANÁLISE DA OBRA O PROBLEMA DE GODOFREDO DE GRAZIELA BOZANO HETZEL 

Maíra Isabel Zibord 
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da obra de autoria feminina O problema 
de Godofredo, escrito por Graziela Bozano Hetzel (1991) e ilustrado por Rui de Oliveira. Para tanto, a 
análise terá como aporte teórico a Estética da Recepção e do Efeito (JAUSS, 1994; ISER, 1996 e 1999) 
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visando refletir sobre a forma como se configura a narrativa, como a obra se atualiza historicamente e 
como estabelece a comunicabilidade com o leitor implícito. Pretende-se ainda analisar as ilustrações de 
Oliveira, tendo como suporte teórico os estudos desenvolvidos por Linden, 2011, Ecott e Nikolajeva 
(2012). Parte-se do pressuposto de que a leitura de obras dotadas de valor estético promove humanização 
e emancipação intelectual do jovem leitor, atuando como ferramenta de empoderamento social. Optou-
se por este aporte teórico devido às possibilidades de inferências criadas pela escrita de Hetzel e pelas 
ilustrações de Oliveira, a partir da interação dialógica que a obra estabelece com o leitor. A obra foi eleita, 
ainda, por apresentar um trabalho significativo com a linguagem que a aproxima do leitor mirim sem para 
isso, infantilizá-lo. Constrói-se a hipótese de que a narrativa disposta em O problema de Godofredo (1991) 
tem potencialidades que podem cativar o jovem à leitura, promovendo, assim, sua reflexão crítica. 
Palavras-chave: Recepção e Efeito. Ilustração. Literatura Infantil. Autoria feminina. 
 

9.15. OBRAS DE AUTORÍA FEMININA GALARDOADAS CO PREMIO NACIONAL DE LIX 
María del Mar Fernández Vázquez 

A urxente necesidade de sumar esforzos desde todos os ámbitos educativos para garantir un 
desenvolvemento sostible pasa por encontrar recursos atractivos para o alumnado e fomentadores ao 
mesmo tempo dunha educación igualitaria, crítica, comprometida, pacífica e empática. A dificultade de 
plasmar na práctica docente os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible recollidos na Axenda 2030 
obriga o profesorado a buscar recursos como a Literatura Infantil e Xuvenil que ofrece obras de calidade 
textual estética para fomentar un lector competente. Esta comunicación pretende ser unha ferramenta 
docente para Educación Primaria, xa que as obras de autoría feminina galardoadas co Premio Nacional de 
Literatura Infantil e Xuvenil (modalidade Creación literaria) diríxense en primeiro termo ás idades lectoras 
entre 8 e 12 anos, correspondentes aos cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria a día de hoxe segundo 
a lexislación vixente en España. Tras resaltar a importancia do premio e das autoras que o mereceron, o 
estudo céntrase nas oito obras de autoría feminina merecedoras do galardón. A pesquisa ofrece uns 
apuntamentos sobre as metas correspondentes aos citados Obxectivos de Desenvolvemento Sostible que 
aparecen representados na selección lectora elixida. 
Palavras-chave: LIX. Premio Nacional. Mulleres. 
 

9.16. O LEGADO DEPRECIATIVO DEIXADO POR JACOB E WILHELM GRIMM  
SOBRE O CONTO DE FADAS DE AUTORIA FEMININA 

Paulo César Ribeiro Filho 
O conto de fadas, tal como o conhecemos hoje em termos de estrutura e de elementos narratológicos, 
adquiriu forma literária definitiva em território francês entre os séculos XVII e XVIII. A crítica literária 
especializada atribui a Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Condessa d´Aulnoy (1650-1705), tanto a 
cunhagem do termo “conto de fadas” (conte de fées) quanto a autoria do primeiro conto de fadas 
literário, “A Ilha da Felicidade” (L’Île de la Félicité), de 1690. No prefácio do primeiro volume de seus 
Contos Infantis e do Lar (Kinder- und Hausmärchen), Jacob (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) 
referem-se a Madame d´Aulnoy como “imitadora inferior” de Charles Perrault (1628-1703). A declaração 
dos Grimm exerceu influência direta em outro importante coligidor europeu, o escocês Andrew Lang 
(1844-1912), que emprega o termo “imitadoras” para se referir às contemporâneas de Perrault no 
prefácio ao seu Olive Fairy Book, de 1907. A leitura equivocada e politicamente enviesada deixada pelos 
irmãos Grimm em termos de contos de fadas de autoria feminina ressoa vividamente até a 
contemporaneidade. Entendendo que a mescla indistinta entre teoria e crítica literária pode ser 
altamente prejudicial à recepção e apreciação dos contos de fadas escritos por mulheres, ainda mais 
quando chanceladas por figuras de prestígio, pretende-se, nesta comunicação, lançar luzes sobre essa 
produção historicamente obliterada e propor um contraponto às declarações de Grimm e Lang, tendo por 
base nas recentes pesquisas de Ruth Bottigheimer (2020) e Jack Zipes (2020). 
Palavras-chave: Madame d´Aulnoy. Contos de fadas. Irmãos Grimm. Andrew Lang. 
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9.17. A LITERATURA JUVENIL DE AUTORIA FEMININA:  
UMA LEITURA DO ROMANCE QUERIDA DE LYGIA BOJUNGA NUNES 

Rosa Maria Cuba Riche 
Refletir sobre a obra Querida de Lygia Bojunga Nunes implica ampliar o olhar para a multiplicidade de 
temas polêmicos, também chamados de “fraturantes” (RAMOS; NAVAS, 2015). As características que 
marcam a pós-modernidade estão espelhadas esteticamente neste romance. (BAUMAN, 2020). Assim 
observa-se a presença do trágico, da violência, da metaficção, da presentificação do discurso, da 
fragmentação da narrativa, (RESENDE, 2008). Tal como o homem pós-moderno, as personagens são 
ambíguas, desassossegadas (CANDIDO, 1968), saem à procura de sua própria identidade e não medem 
esforços para realizar seus sonhos, o que aproxima essa narrativa das obras do Bildungsroman. (PINTO, 
1990). Sem levantar bandeiras, as relações institucionalizadas de poder masculino/feminino são revistas 
pela pena da autora. A abordagem renovada do tema, através de uma linguagem marcada pela oralidade, 
pela interlocução com o jovem leitor, alarga o público ao qual se destina e insere a obra na chamada 
literatura de fronteira crossover (BECKETT, 2009; YUNES, 2013; FALCONER, 2009). 
Palavras-chave: Literatura juvenil. Pós-modernidade. Formação do leitor. 
 

9.18. CONTOS DE FADAS FEMINISTAS EM RELEVO:  
UMA RELEITURA DE CHAPEUZINHO ESFARRAPADO 

Rosemar Eurico Coenga 
A escritora e mestre em Literatura Medieval Ethel Johnston Phelps organizou a coletânea Chapeuzinho 
Esfarrapado e outros contos feministas do folclore mundial (2016) recontando histórias folclóricas e 
fazendo aflorarem o papel das heroínas e seu papel de liderança e resolução dos problemas apresentados 
pelo enredo. Os contos contemporâneos endereçados ao público infantil têm sofrido significativas 
transformações, a partir das mais diferentes perspectivas. Observamos uma proliferação de releituras que 
suscitam revisões significativas de aspectos importantes dos contos folclóricos. Dentro dessa coletânea, 
optamos por analisar o conto folclórico Chapeuzinho esfarrapado tendo em vista a representação 
feminina neste texto que parece traçar uma alegoria da condição feminina. Nosso interesse visa 
sobretudo auxiliar crianças e jovens a debater questões de gênero no processo de escolarização. 
Tomaremos como fundamentação teórica neste trabalho as seguintes contribuições: Carvalho e Albert 
Zinani (2015); Bettelheim (1996); Zilberman (2005); Debus e Michelli (2015), entre outros. A nosso ver, 
trata-se de uma obra que merece ser lida, buscando examinar como questões referentes a transformação 
comportamental, emancipação evidenciam-se na obra. O estudo da relação leitura e questões feministas 
se mostra bastante instigante e pode e deve ser ainda aprofundada em sala de aula. Aqui, apenas 
esboçamos um caminho que consideramos profícuo. 
Palavras-chave: Contos de fadas. Feminismo. Releitura. 
 

9.19. SAPATO DE SALTO, DE LYGIA BOJUNGA, E SUA CONTRIBUIÇÃO  
PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR ESTÉTICO 

Tamires Vieira Pinheiro de Castro 
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da obra Sapato de Salto (2006), de Lygia Bojunga. 
Esse romance recebeu o prêmio Altamente Recomendável para o Jovem concedido pela Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil FNLIJ no ano de sua publicação. Na análise dessa obra, busca-se refletir, 
a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção e do Efeito (JAUSS, 1994; ISER, 1996, 1999), 
sobre suas potencialidades na formação do jovem leitor. Dessa forma, procura-se observar, se a temática 
da obra pode ser atraente para o jovem leitor e se seu discurso é emancipatório, rompendo com seus 
conceitos prévios sobre usos da língua, relações humanas em sociedade e, em especial, literatura de 
autoria feminina. Na narrativa de Bojunga (2006), assim como em outras obras de sua autoria, é possível 
encontrar temas complexos, como estupro, suicídio, assassinato e prostituição, em uma linguagem direta 
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e acessível aos jovens. Na mediação em âmbito escolar, esses temas delicados suscitam posicionamento 
crítico do jovem leitor, ampliando seus horizontes de expectativa. Justifica-se a eleição dessa obra 
(BOJUNGA, 2006), pelo seu valor estético, por sua autoria feminina e disponibilidade nas bibliotecas da 
rede pública, pois incorpora os acervos do PNLD Literário de 2018. 
Palavras-chave: Lygia Bojunga. Formação do Leitor. Estética da Recepção e do Efeito. Literatura juvenil de 
autoria feminina. 
 

9.20. LITERATURA JUVENIL DE AUTORIA FEMININA E A FORMAÇÃO DO LEITOR:  
UMA LEITURA DE ANNE DE GREEN GABLES, DE LUCY MAUD MONTGOMERY 

Tatiane Rodrigues Lopes dos Santos 
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira 

Este trabalho tem por objetivo, a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção e do Efeito 
(JAUSS, 1994; ISER, 1996 e 1999), apresentar reflexões sobre a importância de obras de autoria feminina 
no subsistema da literatura juvenil, em especial, o romance Anne de Green Gables (2019), de Lucy Maud 
Montgomery. Como na contemporaneidade, a experiência de leitura em âmbito escolar, enquanto 
processo que assegura a formação do leitor crítico ou estético, tem-se revelado um desafio (FAILLA, 2020), 
pretende-se analisar se a narrativa Anne de Green Gables tem potencialidades para formar o jovem leitor. 
Acredita-se que a obra Anne de Green Gables (2019) possui função social, conforme acepção de Hans 
Robert Jauss (1994), pois permite ao leitor, muitas vezes habituado a uma produção cultural em massa, 
que visa ao escapismo, ampliar seus horizontes de expectativa (ISER, 1999), inclusive, sobre a produção 
literária juvenil e sobre o histórico silenciamento (SHOWALTER, 1994) do discurso feminino. Justifica-se a 
eleição da obra Anne de Green Gables (2019), pois compõe os acervos do Programa Nacional da Biblioteca 
na Escola (PNBE), possui valor estético e explora um rico imaginário em sua narrativa. Além disso, justifica-
se sua eleição devido ao fenômeno de consumo causado pelo seriado Anne with an e (2017), 
disponibilizado pelo serviço de streaming Netflix, que fez com que os livros voltassem ao mercado editorial 
brasileiro e dessem início a debates sobre a vitalidade e as potencialidades de sentidos do cânone 
canadense de autoria feminina. 
Palavras-chave: Anne de Green Gables. Literatura de autoria feminina. Literatura juvenil. Estética da 
Recepção. 
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SIMPÓSIO 10 

 
Literatura infantil e juvenil: materialidades, sentidos e mediação de leitura 
Coordenação: Silvana Augusta Barbosa Carrijo e Lucas Silvério Martins 
 

SESSÕES 
 

Primeira Sessão: 30 de setembro - 15:30 a 17:00 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15:30 Alexandre de Castro Gomes e 
Regina Michelli 

OS MONSTROS BONZINHOS DAS REVISTAS RECREIO E ALEGRIA E 
COMPANHIA 

15:45 Andrea Gomes Barbosa (FAN)ZINES E LETRAMENTO LITERÁRIO INFANTOJUVENIL, UM DIÁLOGO 
POSSÍVEL 

16:00 Kalina Naro Guimarães REPRESENTAÇÕES DO AUTORITARISMO NA LITERATURA 
INFANTOJUVENIL DE FERNANDO BONASSI: A OBRA O PEQUENO 
FASCISTA EM DEBATE 

16:15 Júlia Vieira Correia AS ESPECIFICIDADES DE LER E CONTAR HISTÓRIAS: ENTRE NARRAR, 
NARRADOR, NARRATIVA E NARRAÇÃO 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro – 17:30 a 19:00 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

17:30 Juliana Pádua Silva Medeiros 
Patrícia Aparecida B. Romano 

LAGO: UM MERGULHO NAS MATERIALIDADES DO LIVRO-OBJETO 
INDEPENDENTE DE ANNA LUIZA GUIMARÃES E KEILA KNOBEL 

17:45 Andressa Jove Godoy ECOS DO LIVRO-ÁLBUM: OS PERITEXTOS NAS NOVAS EDIÇÕES DE 
OBRAS DE LITERATURA PARA CRIANÇAS EM PORTUGAL 

18:00 Maíra Gonçalves Lacerda MATERIALIDADE E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: BENJAMINA E O LIVRO 
DO ACASO DE NELSON CRUZ 

18:15 Márcia Tavares PARATEXTOS E MATERIALIDADES DO LIVRO ILUSTRADO DE ISABEL 
MINHÓS 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 01 de outubro – 15:30 a 17:00 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15:30 Maria Iviny Araújo Silva 
Márcia Tavares Silva 

COMPOSIÇÃO TEMÁTICA E ESTÉTICA NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
DO PNLD (2018) - ENSINO MÉDIO 

15:45 Renata Pires Gavião AS NARRATIVAS VERBAL E VISUAL EM A PONTE, DE HEINZ JANISCH E 
HELGA BANSCH 

16:00 Thaynara Oliveira Silva  
Márcia Evelim de Carvalho 

IMAGEM, POESIA E A NARRATIVIDADE DO LIVRO OBJETO: UMA POESIA 
ILUSTRADA PARA CORA CORALINA EM “OBRIGADO” DE ANDRÉ NEVES 

16:15 Lucas Silvério Martins  
Silvana Augusta Barbosa 
Carrijo 

QUAL “ERA UMA VEZ”? CABE EM SEU OLHAR? ILUSTRAÇÕES, 
ENGENHARIA DE PAPEL E IMAGINÁRIO NA OBRA POP-UP ERA UMA VEZ 
(2015) DE BENJAMIN LACOMBE 

 Debate 
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RESUMOS 
 

10.1. OS MONSTROS BONZINHOS DAS REVISTAS RECREIO E ALEGRIA E COMPANHIA 
Alexandre de Castro Gomes 

Regina Michelli 
Essa pesquisa tem como objetivo realizar um levantamento dos monstros usados nas revistas Recreio e 
Alegria e Companhia, considerando seu papel nos textos literários apresentados nesse suporte. Qual a 
índole desses seres? O fato dessas revistas serem direcionadas a crianças de 3 a 8 anos influencia a forma 
como o monstro é apresentado? A censura prévia é uma forma de mediação? Serão considerados, para o 
trabalho, criaturas que se destacam pela forma, incluindo aquelas do folclore nacional, seguindo o 
conceito de que o monstro é um desvio da norma. A presença do maravilhoso também é necessária, de 
forma que características culturais estranhas a determinados povos não sejam levadas em conta. Ao longo 
da literatura infantil brasileira do século XX, é possível encontrar monstros de boa índole, mas são casos 
pontuais. O monstro é, na maioria dos casos, o antagonista. A primeira fase da revista Recreio durou de 
1969 a 1982. Já a revista Alegria e Companhia existiu entre 1983 e 1991. O alcance dessas publicações 
chegava a centenas de milhares por mês, devido ao baixo valor da revista e à distribuição em bancas. Para 
esse trabalho, além da pesquisa, foi realizada uma pequena entrevista com a idealizadora da revista 
Recreio, Sonia Robatto, e a diretora de redação da revista Alegria e Companhia, Cristina Porto. Este 
trabalho conta também com o embasamento teórico de: Claude Kappler, Bruno Bettelheim, Ligia Stella 
Baptista Correia e Hamilton Dertonio, entre outros. 
Palavras-chave: Monstros. Recreio. Alegria e Companhia. Revistas. 
 

10.2. (FAN)ZINES E LETRAMENTO LITERÁRIO INFANTOJUVENIL, UM DIÁLOGO POSSÍVEL 
Andrea Gomes Barbosa 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever uma ação do projeto 
integrador Resgate da Literatura Oral: do conto à fanzinagem! desenvolvida com alunos do primeiro 
segmento do Ensino Fundamental, com base na proposta de intervenção de Barbosa (2018). Tendo como 
tema o estudo da relação entre o fanzine, a produção textual e o fazer literário, buscou-se entender de 
que forma essa revista artesanal contribui para a expressividade, criatividade e o processo de autoralidade 
na produção de textos por crianças. O fanzine contribui para a aproximação da criança e sua produção 
escrita, que deixa de ser um mero exercício, para se converter em um ato criativo, possibilitando que se 
torne autora de sua obra e a compartilhe com seus pares e outros públicos leitores. A pesquisa possui um 
enfoque qualitativo tendo como metodologia a pesquisa-ação. O marco teórico que guiou o processo 
investigativo segue os princípios sociointeracionistas. Com base nessa perspectiva, o estudo partiu da 
concepção de gênero de Bakhtin (2011); da proposta de sequência didática de Schneuwly e Dolz (2004); 
da literatura infantojuvenil de Coelho (2000) e Andruetto (2012), e dos estudos sobre fanzine de Andraus 
(2013), Magalhães (2013), entre outros. Apesar de inovador, o fanzine ainda tem sido pouco utilizado nas 
atividades que envolvem o fazer literário, nesse sentido, o presente trabalho contribui para o 
desenvolvimento de estratégias da aprendizagem de leitura e escrita associadas ao letramento literário 
de crianças e adolescentes, através da metodologia usada na confecção de Fanzines. 
Palavras-chave: Fanzines. Produção de texto. Literatura Infantojuvenil. 
 

10.3. ECOS DO LIVRO-ÁLBUM: OS PERITEXTOS NAS NOVAS EDIÇÕES  
DE OBRAS DE LITERATURA PARA CRIANÇAS EM PORTUGAL 

Andressa Jove Godoy 
Este trabalho é um recorte de uma Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Estudos 
Editoriais, da Universidade de Aveiro / Portugal. A pesquisa foi realizada tendo como um dos seus 
objetivos a caracterização do percurso editorial das obras de literatura para infância de autoria 
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portuguesa, dos gêneros poesia e conto de autor, que figuram na Lista de Obras e Textos de leitura 
obrigatória nas Metas Curriculares de Português do Ensino Básico. A partir da análise das múltiplas edições 
dos títulos listados, constatou-se que os livros publicados nas últimas décadas adotaram tendências 
estéticas próprias do livro-álbum (RAMOS, 2020). Conforme identificado pela pesquisa, essas 
contaminações estéticas ressignificaram os peritextos (GENETTE, 1997) de cobertura das obras analisadas, 
e, por isso, elementos como capa, contracapa, guardas e lombada (CONSEJO PANO, 2011; DURAN, BOSCH, 
2011; HIGONNET, 1990; MARTINEZ et. al., 2016; POWERS, 2003) passaram a desempenhar funções 
literárias e de significação, para além de seus papeis formais e editoriais. Neste trabalho, a partir da 
exposição e exploração das reflexões desenvolvidas ao longo do processo de investigação, propõe-se a 
apresentação das implicações estéticas e literárias oriundas da tendência de utilização de características 
próprias do livro-álbum em peritextos de obras que não são, originalmente, editadas neste formato. 
Palavras-chave: Livro-álbum. Literatura para a infância. Peritextos. 
 

10.4. AS ESPECIFICIDADES DE LER E CONTAR HISTÓRIAS: 
ENTRE NARRAR, NARRADOR, NARRATIVA E NARRAÇÃO 

Júlia Vieira Correia 
Tendo como uma das motivações a indagação “Quando se lê a literatura para crianças e jovens, como se 
lê”?, este trabalho objetiva discutir materialidades, sentidos, mediação de leitura e outras questões 
pertinentes à área da Literatura considerada Infantil e Juvenil. No que tange à maneira de produzir e ler 
essa literatura, evidencia-se, nesta proposta, uma série de elementos e conceitos envolvidos nesse 
processo, como tipos de narrador e elementos da narração (a tipologia textual privilegiada será a 
narrativa). O corpus de análise será composto por livros ilustrados, isto é, obras em que há duas linguagens 
(uma verbal e uma visual) ou, ainda, uma única linguagem verbo-visual, sincrética ou mista (ainda que as 
publicações acadêmicas sobre isso sejam incipientes e às vezes contraditórias). Os livros eleitos são de 
épocas variadas e encontram-se em língua portuguesa, no entanto, esta não é a língua original de todos, 
alguns são traduzidos. Como metodologia, apresenta-se uma revisão bibliográfica acerca dos tipos de 
narrador e pontos adjacentes, em que se privilegiarão abordagens da área da Teoria e Crítica da Literatura 
Infantil, com Peter Hunt (2010), Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011), Sophie Van der Linden (2011), 
Nelly Novaes Coelho (2000), Teresa Colomer (2017), Sandra Beckett (2009) e Beatriz Feres (2012, 2014, 
2016). A metodologia de análise, nesse sentido, será qualitativa, tendo em vista que se pretende realizar 
aplicações e análises produtivas em apenas alguns livros e seus excertos. Como resultados, espera-se 
contribuir para discussões recentes acerca dos pontos levantados e discutidos atualmente no panorama 
nacional e internacional da Literatura Infantil e Juvenil.  
Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Narrador. Narração. Narrativa. Leitura. 
 

10.5. LAGO: UM MERGULHO NAS MATERIALIDADES DO LIVRO-OBJETO INDEPENDENTE  
DE ANNA LUIZA GUIMARÃES E KEILA KNOBEL 

Juliana Pádua Silva Medeiros 
Patrícia Aparecida Beraldo Romano 

Nos últimos anos, muitos pesquisadores têm se debruçado sobre o livro-objeto, haja vista que se trata de 
um artefato cultural amplamente aberto à exploração de suas materialidades. Estudos das mais diversas 
áreas voltam-se para os projetos gráfico-editoriais, tantas vezes inusitados, observando como o 
acabamento, a tipografia, o formato, a montagem, a textura, bem como seus outros elementos 
constituintes impactam na construção dos sentidos. Esta comunicação, por sua vez, pretende discutir 
novas relações entre os livros, os leitores e leituras a partir da análise da obra Lago, de Anna Luiza 
Guimarães e Keila Knobel, publicada de forma independente em 2019. Para tanto, à luz de Debus, 
Spengler & Gonçalves (2020), Linden (2011), Navas & Junqueira (2019), Ramos (2017), Derdyk (2013), Silva 
(2020), Pivetti (2019) e Zumthor (2018), busca-se mergulhar nas materialidades do livro-objeto 
supracitado para observar como as escolhas estéticas (a cor, o traço, a dimensão, a dobra etc.) convidam 
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o leitor a gestos e olhares de descobertas, oportunizando uma leitura performática lúdica capaz de 
mobilizar processos sensórios-perceptivos-cognitivos complexos. 
Palavras-chave: Leitura. Literatura Infantil. Livro-Objeto. Performance. Projeto Gráfico. 
 

10.6. REPRESENTAÇÕES DO AUTORITARISMO NA LITERATURA INFANTOJUVENIL 
DE FERNANDO BONASSI: A OBRA O PEQUENO FASCISTA EM DEBATE 

Kalina Naro Guimarães 
Tendo como público privilegiado crianças e jovens, grande parte da literatura infantojuvenil, continuando a 
tradição pedagógica com a qual essa literatura nasceu no Brasil, evitou tratar de temas incômodos à 
representação sociocultural e à moral dominantes. Ao mesmo tempo, outras produções apostaram na 
realidade (PAIVA, 2008) como meio profícuo para o diálogo franco e criativo com seus leitores, abarcando, 
muitas vezes, experiências que inquietam, ao trazer à cena o mundo e o ser problematizados, resistentes a 
compreensões que não incluam contradições e ambivalências. Na literatura infantojuvenil contemporânea, 
O pequeno fascista, texto de Fernando Bonassi (2005) com ilustrações de Daniel Bueno, configura uma 
escrita perturbadora, não apenas pela narrativa que figura com crueza um personagem egocêntrico que, 
desde o ventre materno, produz pequenas e grandes vilanias, mas também pelo projeto gráfico que evoca, 
predominantemente, caos e muita sujeira, constituindo um espaço assombroso onde a única relação 
possível com o outro parece ser a violência. Este artigo observa, no diálogo entre texto e imagem (RAMOS, 
2011; MORAES, 2008; LINDEN, 2011), o modo como o protagonista, denominado Pequeno Fascista, 
interpreta e age sobre o mundo, com o fim de obter domínio e vantagens individuais. A partir da discussão 
sobre autoritarismo e fascismo (SCHWARCZ, 2019; CHAUI, 2014; STANLEY, 2019; ECO, 2019; KONDER, 2009; 
TIBURI, 2015), investiga-se, também, como a obra dialoga com esses conceitos para, adaptando-os ao 
universo do jovem leitor, representar um mundo fechado para o bem comum e onde o outro é 
constantemente desumanizado. 
Palavras-chave: Autoritarismo. Fascismo. Literatura infantojuvenil. O pequeno fascista. Fernando Bonassi. 
 

10.7. QUAL “ERA UMA VEZ” CABE EM SEU OLHAR? ILUSTRAÇÕES, ENGENHARIA DE PAPEL 
E IMAGINÁRIO NA OBRA POP-UP ERA UMA VEZ (2015) DE BENJAMIN LACOMBE 

Lucas Silvério Martins 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

Rica e multifacetada, a literatura infantil e juvenil tem sido uma importante área epistemológica, cuja 
pertinência se expressa, entre outros fatores, pela relevância tanto dos recursos estéticos que emprega, 
quanto pela importância que exerce nos processos de formação do leitor. Dentre os muitos títulos que 
são direcionados a este público, destacam-se os permeados por uma materialidade de tal modo 
expressiva, que acabam se inserindo na rubrica livros-objeto. Sendo de grandeza em sua apresentação e 
apelo estético ímpar, destacamos as obras lançadas no formato pop-up, objetos livros que, no 
rompimento dos limites bidimensionais, alçam a realidade tridimensional. Por meio deste trabalho, 
analisaremos a obra Era uma vez (2015), de Benjamin Lacombe, livro em que os símbolos dos contos 
infantis são representados em ilustrações, dobras e movimentos através de uma concepção que prioriza, 
nas narrativas, a imagem e seu direcionamento a quem sobre elas se debruça. Objetivamos observar, no 
livro supramencionado, como elementos do imaginário presentes em histórias como As aventuras de Alice 
no país das maravilhas (1865) ou Peter Pan (1911) são representados e reconfigurados em ilustrações e 
demais recursos típicos de livros pop-up, atentando para a maneira como esses elementos se unem para 
orquestrar o potencial estético da obra. Como referenciais, alimentar-nos-emos das concepções teóricas 
de Ricardo Azevedo (2001), Antonio Candido (2004), Ieda de Oliveira (2008), Peter Hunt (2010), Sophie 
Van der Linden (2011), Nelly Novaes Coelho (2012), Isabel Mociño Gonzales (2019), Diana Navas (2019), 
Eliane Debus; Maria Laura P. Spengler e Fernanda Gonçalves (2020) e outros. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Ilustração. Livro objeto. Pop-up. Benjamin Lacombe. 
 



121 

 

 

10.8. MATERIALIDADE E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS:  
BENJAMINA E O LIVRO DO ACASO DE NELSON CRUZ 

Maíra Gonçalves Lacerda 
Na sociedade contemporânea, o verbal tem predominância e outras instâncias acabam desconsideradas 
enquanto linguagens produtoras de sentido. Todavia, saber lidar com a visualidade, compreendê-la e 
construir significado para ela, torna-se tarefa premente para os sujeitos imersos na multimodalidade. 
Compreendendo que o livro de literatura para crianças e jovens, em sua grande maioria, encontra na relação 
verbo-visual espaço propício à fruição, o presente trabalho se propõe a analisar duas obras literárias que 
investem na materialidade, no design gráfico e na ilustração para a mediação de leitura e construção de 
sentidos. Tendo o conceito de Design na Leitura (LACERDA; FARBIARZ, 2018) como balizador, a análise 
desenvolvida transita por referencial teórico interdisciplinar, que abrange os pensamentos de Sophie Van 
der Linden, Ellen Lupton, Edith Derdyk, Ana Margarida Ramos e Odilon Moraes. Os livros ilustrados 
Benjamina (2019) e O livro do acaso (2014), ambos do escritor e ilustrador Nelson Cruz, exploram a 
plasticidade dos materiais (aqueles que sustentam o próprio objeto-livro e aqueles nele representados) para 
ampliar suas narrativas, aproximando-os da definição de livros-objetos e levantando questões sobre a 
matéria-prima do artefato, em reflexão contínua que desafia o leitor. A transformação editorial de livros-
objetos, originais do artista, em objetos-livro, ao alcance do público em geral enquanto produtos de maior 
reprodutibilidade, fruto de produção industrial, expõe um processo singular. A leitura analítica das obras 
permite destacar a relevância da materialidade e do suporte na interação com os conteúdos verbais e 
visuais, configurada na possibilidade de uma experiência multimodal de leitura. 
Palavras-chave: Materialidade. Livro-objeto. Design na Leitura. Sentido. Multimodalidade. 

10.9. PARATEXTOS E MATERIALIDADES DO LIVRO ILUSTRADO DE ISABEL MINHÓS 
Márcia Tavares 

O livro de literatura infantil se estabeleceu como um objeto cultural que concentra vários elementos 
comunicativos em sua constituição. As características atuais são bastante diversificadas e exploram os 
recursos desde a capa, a lombada, as guardas até os tipos de fontes, manchas gráficas entre outros itens da 
estrutura física das obras. Compreendidos como elementos da materialidade do livro ilustrado 
contemporâneo, cada item desses pode interferir na construção do sentido da narrativa, seja no 
levantamento de expectativas ou no prolongamento do desfecho das histórias. Neste artigo, investigamos 
as relações entre recursos paratextuais e materialidade e o projeto estético da autora portuguesa Isabel 
Minhós. Para tanto, analisamos um conjunto de sete obras, quais sejam Enquanto meu cabelo crescia 
(2013); O que há (2014); Uma onda pequenina (2016); Daqui ninguém passa! (2016); Abzzzz... (2016); Lá em 
casa somos (2017); Este livro está te chamando (2018). Para proceder à análise panorâmica dos livros, 
baseamo-nos em Nikolajeva e Scoot (2011), Linden (2011) sobre as relações entre texto e imagem, Genette 
(1997), Ramos (2013), Ramos (2019) e Camargo (1997) fundamentando as discussões sobre materialidade 
e paratextos. Em nossos resultados, verificamos que a proposta lúdica, a partir dos elementos físicos do 
livro, configura-se como o grande diferenciador dos livros para o leitor infantil e juvenil contemporâneo. 
Essa diversidade exige do leitor outros modos e maneiras de explorar e construir os sentidos da leitura. 
Palavras-chave: Livro ilustrado. Isabel Minhós Martins. Paratextos. Materialidades. 

10.10. COMPOSIÇÃO TEMÁTICA E ESTÉTICA NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DO PNLD (2018) - 
ENSINO MÉDIO 

Maria Iviny Araújo Silva 
Márcia Tavares Silva 

Historicamente, a relação entre Histórias em Quadrinhos (HQs) e ensino público esteve motivada pela 
implantação dos programas de distribuição de livros nas escolas. A princípio pelo Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) e a posteriori, com o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 
- Literário, a partir do edital de 2018, que contemplou o retorno das HQs aos acervos das escolas. Nesse 
sentido, compreendemos o estudo de outros tipos de linguagens, como a visual, onde os leitores necessitam 
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de mediação a fim de utilizarem os recursos específicos para incitar e aprofundar o alfabetismo visual. Nosso 
objetivo é estudar a materialidade e o projeto gráfico em contraste com a constituição temática nas HQs 
Angola Janga (2017), Cumbe (2018) e Carolina (2018), presentes no acervo do Programa Nacional do Livro 
e do Material Didático - Literário (PNLD 2018) na categoria de livros de imagens e de histórias em quadrinhos 
para o ensino médio. Utilizaremos uma fundamentação teórica pautada em Ramos (2009), Vergueiro e 
Santos (2015), Barbieri (2017) e Garcia (2012) sobre leitura de imagens de histórias em quadrinhos; Cadôr 
(2016), Nikolajeva e Scott (2011) e Genette (2009) para analisar a constituição dos paratextos. Dondis (2009) 
e Goés (2003) para discutir as noções de alfabetismo visual. Esta pesquisa se justifica pela necessidade em 
divulgar a importância do estudo sobre os aspectos de materialidade para a leitura das HQs como gênero 
que possui suas especificidades de constituição e de recursos para leitura. 
Palavras-chave: PNLD. Ensino médio. Histórias em quadrinhos. Materialidades. 

10.11. AS NARRATIVAS VERBAL E VISUAL EM A PONTE, DE HEINZ JANISCH E HELGA BANSCH 
Renata Pires Gavião 

O indivíduo do século XXI vive num contexto de forte apelo imagético, exercido amplamente pelas redes 
sociais, aplicativos e outros meios de comunicação em massa, que se utilizam de imagens para os mais 
diferentes propósitos. Esse cenário aponta para uma urgente “desautomatização do olhar”, isto é, um 
direcionamento que leve a ver além daquilo que está posto, para que, ademais de apenas olhar, se passe 
a reparar, e, com isso, a construir significados mais concretos e amplos. Nesse sentido, a literatura infantil 
pode ser grande aliada na tarefa de “educar os olhares” desde a infância, haja vista que por meio das 
ilustrações nas obras literárias infantis é possível ampliar o repertório de ideias, intensificando as 
perspectivas de interpretação e favorecendo o imaginário. Tendo isso em mente, este trabalho tem como 
propósito discutir as relações entre texto e imagem no livro infantil A Ponte (2012) de autoria de Heinz 
Janisch com ilustrações de Helga Bansch. Além de tratar dos principais aspectos da associação entre os 
meios, objetiva-se destacar detalhes e qualidades configuracionais das ilustrações no livro, como noções 
de equilíbrio, saturação de cores, tensões, o papel dos gestos, etc., assim como descrever sua contribuição 
estética e evidenciar possíveis lacunas a serem preenchidas pelo leitor. Para realizar a análise, pautamo-
nos em teóricos do estudo da imagem e ilustração em textos literários, como Nodelman (1988), Oliveira 
(2008), Nikolajeva; Scott (2006), Silva (2020), Linden (2011) entre outros. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Ilustração. Texto. Imagem. Diálogo. 

10.12. IMAGEM, POESIA E A NARRATIVIDADE DO LIVRO OBJETO: 
UMA POESIA ILUSTRADA PARA CORA CORALINA EM OBRIGADO, DE ANDRÉ NEVES 

Thaynara Oliveira Silva 
Márcia Evelim de Carvalho 

Nos últimos anos, o mercado editorial no Brasil e no mundo tem apresentado grande preocupação com as 
características estético-visuais dos livros em geral. E, o livro de literatura infantil e ou livro objeto é, por si 
próprio, estético. Quando é um livro ilustrado, as características visuais são ainda mais importantes por 
constituir parte da narrativa contida no livro. Embora possuidor de texto imagético e verbal, é fato que há 
discursões quanto a relação entre imagem e a escrita da literatura nos livros ilustrados. Assim, por meio de 
pesquisas bibliográficas, tem-se como objetivo levantar alguns apontamentos quanto a narratividade do 
Livro objeto, neste caso sobre o livro ilustrado, a partir da analogia entre imagem e poesia no poema sobre 
Cora Coralina do livro Obrigado (2020), de André Neves. Também, neste trabalho, procura-se falar 
brevemente de semelhanças da ilustração (do poema em questão) com o quadro “As três idades da mulher” 
(1905), de Gustav Klimt. Assim, utilizou-se teóricos como Cortez e Rodrigues (2005); Cunha (2009); Debus, 
Spengler e Gonçalves (2020); Dondis (1999); Góes (2003); Nitrini (2010) e outros de igual valor. Contudo, é 
possível dizer que o livro objeto é multi-narrativo e que imagem e poesia estabelecem semelhanças entre 
si, mas ambas são formas artísticas distintas. Por essa razão, o livro ilustrado é possuidor de narratividades 
interdependentes que se relacionam na elaboração de sentidos por meio da leitura do livro objeto. 
Palavras-chave: Livro objeto. Imagem. Poesia. 
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SIMPÓSIO 11 
 

Literatura infantil/juvenil e escola: relações entre leitura literária e ensino 
Coordenação: Alexandre Xavier Lima, Angélica de Oliveira Castilho Pereira e Cassiana Lima Cardoso Vieira 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 setembro - 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Danilo Fernandes S. de Souza A LITERATURA JUVENIL PREMIADA NA SALA DE AULA 

11h15 Micaela Sílvia Simão Fondo Covane A LITERATURA INFANTIL E O LIVRO O BEIJO DA 
PALAVRINHA: ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

11h30 Erica Schlude Wels A SALVAÇÃO PELA ESCRITA: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA CONSTITUIÇÃO DO 
SUJEITO E DO CIDADÃO CRÍTICO 

11h45 Marta Patrícia P. Duarte de Deco TRAVESSIAS NO ENSINO REMOTO: A LEITURA LITERÁRIA 
NA ALFABETIZAÇÃO 

12h Renan Marques Isse A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE LEITURA PARA A 
FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 29 setembro - 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Alexandre Xavier Lima O LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DO TRABALHO COM 
GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

15h45 Catia Valério Ferreira Barbosa O VALOR DA GAMIFICAÇÃO NO PROCESSO DE 
LETRAMENTO LITERÁRIO E TRANSDISCIPLINARIEDADE NO 
ENSINO FUNDAMENTAL I 

16h Karine da Silva Costa André 
Angélica de Oliveira Castilho Pereira 

DOM QUIXOTE DAS CRIANÇAS: OBRA LITERÁRIA E ENSINO 
DE LEITURA 

16h15 Mirilane Saraiva da Silva TRILHAS LITERÁRIAS INDÍGENAS EM SALA DE AULA 

16h30 Jorge Luiz Marques de Moraes BNCC E ENSINO DE LEITURA E LITERATURA: POR UMA 
PEDAGOGIA DAS FRESTAS 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 1 de outubro - 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Sammya Santos Araújo CONTRIBUIÇÃO DA COLEÇÃO PAIC PROSA E POESIA PARA A 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DAS CRIANÇAS DA 
ESCOLA PÚBLICA CEARENSE 

11h15 Márcia Cristina Alves dos Santos 
Luís Paulo Cruz Borges 

HISTÓRIAS, MEMÓRIAS E INFÂNCIAS: A LITERATURA COMO 
POTÊNCIA NO COTIDIANO ESCOLAR 

11h30 Maira Moreira Mesquita 
Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida 
Souza 

PRÁTICAS DE LETRAMENTOS LITERÁRIOS NA OFICINA DE 
POETRY SLAM NA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA FAE/USP: 
UMA ANÁLISE DOS ATOS DE ORALIDADE, LEITURA E 
ESCRITA POR MEIO DO CORPO EM PERFORMANCE 
POÉTICA 
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11h45 Cristina Normandia 
Maria Teresa Tedesco 

A (RE)CONSTRUÇÃO DO OBJETO DISCURSIVO FEMININO 
EM CONTOS INFANTIS: A FINALIDADE SOCIAL DA LEITURA 
NA PRÁTICA ESCOLAR. 

12h Ágata Cristina Kaiser A BIBLIOTECA (IN)ÚTIL: OS CLÁSSICOS UNIVERSAIS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 Debate 

 

Quarta Sessão: 1 de outubro - 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Hellen Cris de Almeida Rodrigues 
Emanuella Silveira Vasconcelos 

ENCONTROS FORMATIVOS E LEITURA LITERÁRIA: 
CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NA PANDEMIA 

15h45 Márcia Evelim de Carvalho VAMOS LITERATURAR?: UMA VIAGEM VIRTUAL 
IMAGINÁRIA DE ESCUTA, LEITURA E CRIAÇÃO LITERÁRIA 

16h Luiz Felipe Marques 
Luciana Ferreira Leal 

A FUNÇÃO HUMANIZADORA DA LITERATURA E A POÉTICA 
LITERÁRIA NA OBRA DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA: 
DE PAPO COM A NOITE (2008) E ESPINHO (2010) 

16h15 Ana Caroline de Almeida MOMENTO DELEITE: A LEITURA LITERÁRIA NUMA TURMA 
DE ALFABETIZAÇÃO EM ENSINO REMOTO 

16h30 Carla Carvalho Pedroso ENSINO DE LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 Debate 

 

RESUMOS 

11.1. A BIBLIOTECA (IN)ÚTIL: OS CLÁSSICOS UNIVERSAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Ágata Cristina Kaiser 

Nosso trabalho tem como objetivos 1) apresentar um breve histórico a respeito de como os clássicos 
universais da literatura podem ser indispensáveis na formação do leitor literário na escola e 2) discutir 
qual a função desta instituição para o alcance deste fim. Para isso, utilizamos definições e conceitos de 
clássico universal de Italo Calvino e de Ana Maria Machado, bem como questionamentos e propostas 
de Regina Zilberman, especialmente a partir de seu estudo, publicado no fim da década de 1980, sobre 
o ensino de literatura e a formação do leitor, e da BNCC. A apresentação de três pesquisas vinculadas a 
essa problemática foi incorporada a este estudo no sentido de embasar e exemplificar nossa hipótese: 
a de que nem a obrigatoriedade arbitrária e nem a abstenção completa da exigência da leitura são bons 
caminhos para que o indivíduo incorpore em sua prática cotidiana a leitura como fruição. Assim, a partir 
de uma das experiências recolhidas para este trabalho, almejamos pensar em estratégias escolares que 
possam instigar os jovens a buscarem, eles próprios, “a chave” drummondiana que abre os cadeados 
que guardam, muitas vezes na sala de estar de cada casa, o tesouro de si mesmos, escondido dentro de 
cada livro não lido. 
Palavras-chave: Ensino. Literatura. Leitura literária. Formação de leitores. Clássicos universais. 
 

11.2. O LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DO TRABALHO COM GÊNEROS JORNALÍSTICOS 
Alexandre Xavier Lima 

Um desafio para o professor de Língua Portuguesa é a criação de estratégias para o desenvolvimento de 
letramento literário, não apenas por ser um dos campos definidos na BNCC (Brasil, 2017), mas por incentivar 
a inserção desse aluno em discussões próprias da literatura e promover uma experiência estética com o 
texto literário. Dessa forma, objetiva-se o reconhecimento e a construção de estratégias pedagógicas para 
o trabalho com a literatura infantil/juvenil. Para atender ao propósito, acredita-se que o diálogo é condição 
necessária para o desenvolvimento de atividades de leitura na escola que favoreçam práticas significantes 
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(Lajolo, 2000, p. 73), consoante à compreensão de língua como ato de interação social (Geraldi, 1997) e de 
gêneros textuais como ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo, constituindo-o de algum modo 
(Marcuschi, 2008, p. 155). Por essa perspectiva, o projeto de extensão “Jornal na Escola”, ao desenvolver 
trabalho de leitura crítica e produção textual contextualizada, vem criando situações de diálogo com o texto 
literário para o público infantil e juvenil. Em suas oficinas, reconhece-se na produção de jornal escolar a 
possibilidade de o aluno compartilhar sua experiência com a literatura e mobilizar outros leitores da 
comunidade escolar, através de resenhas, textos de opinião, entrevistas ficcionais, entrevistas com autores, 
contos, poemas e ilustrações. Por essas produções estudantis, avaliam-se as estratégias no processo que 
conduz eficazmente às práticas de leitura literária que ocorrem no contexto social e às atitudes e valores 
próprios do ideal de leitor que se quer formar (Soares, 2006, p. 47). 
Palavras-chave: Letramento literário. Gêneros jornalísticos. Gêneros literários. 
 

11.3. MOMENTO DELEITE: A LEITURA LITERÁRIA  
NUMA TURMA DE ALFABETIZAÇÃO EM ENSINO REMOTO 

Ana Caroline de Almeida 
A produção literária infantil vem se desenvolvendo na interface entre diferentes modalidades de 
linguagens e suportes, na esteira das tecnologias digitais. Em meio a isso, a pandemia da COVID 19, 
seguramente, forçou uma busca pelas escolas, de melhores maneiras de lidar com a cibercultura trazendo 
novas experiências de leitura e escrita para alunos, professores e pais. A leitura literária não escapou às 
implicações do contexto atual, exigindo também novas estratégias no processo de mediação 
empreendido por professoras alfabetizadoras, na formação de leitores. Nesse sentido, nos perguntamos: 
quais e como têm sido as práticas de leitura literária no contexto da alfabetização, que ocorre agora na 
modalidade remota? Para responder a estes questionamentos, estamos desenvolvendo uma pesquisa 
qualitativa, do tipo estudo de caso (BARTLETT e VAVRUS, 2017), com base em orientações da netnografia 
(KOZINETS, 2015; POLIVANOV, 2013). Nosso referencial teórico se baseia numa concepção enunciativa da 
linguagem (BAKHTIN, 1997, 2014) e dialoga com pesquisadores brasileiros que têm discutido letramento, 
linguagem e mídias digitais, como Ribeiro (2016; 2018; 2021); Rojo e Moura (2019); Rojo e Barbosa (2015). 
Os resultados, ainda preliminares, indicam que a professora que acompanhamos em 2020, regente numa 
turma de 1º ano, mobilizou ferramentas da cibercultura para garantir a leitura literária entre as crianças. 
Diferentes obras puderam ser acessadas e discutidas, quase sempre por meio de vídeos disponíveis no 
YouTube, no momento deleite da aula. Além disso, a professora buscava relacionar os conteúdos 
ensinados com as obras acessadas. 
Palavras-chave: Alfabetização. Leitura literária. Ensino remoto. 
 

11.4. DOM QUIXOTE DAS CRIANÇAS: OBRA LITERÁRIA E ENSINO DE LEITURA 
 Angélica de Oliveira Castilho Pereira 

Karine da Silva Costa André 
Este trabalho visa refletir acerca da visão de Monteiro Lobato sobre Literatura Infantil, precisamente, com 
relação às críticas feitas à ausência de obras, à qualidade baixa das que existiam e aos porquês dessas 
visões. Sendo assim, o objetivo é analisar a obra lobatiana Dom Quixote das crianças e as relações com o 
ensino de leitura. Para tanto, são consideradas as contribuições de Angela Kleiman e Paulo Freire sobre o 
início da formação do leitor e as concepções de leitura, de Alberto Manguel, Robert Darnton, Wolfgang 
Iser, Isabel Solé sobre leitura compartilhada, de Magda Soares acerca da escolarização adequada da 
literatura e de Vera Teixeira de Aguiar com uma abordagem voltada à Estética da Recepção. Lobato sugere 
uma leitura, pela voz de Dona Benta, facilitadora e agregadora de conhecimentos. Dito isso, pretende-se 
ainda apresentar uma proposta de trabalho em sala baseada nos teóricos citados, na concepção de 
letramento literário e nas sequências de leitura de Rildo Cosson. Assim, para uma produtiva leitura 
literária para crianças, é necessário considerar estratégias de compartilhamento de leitura a fim de 
enriquecer e ampliar o processo de entendimento e de apropriação dos sentidos das palavras para 
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construir visões interpretativas que considerem o conhecimento prévio de quem apresenta a obra. Para 
isso, temos na prática de uma personagem mediadora, Dona Benta, o comportamento desejado pelos 
teóricos apresentados. Lobato materializa uma preocupação como pai, editor, escritor e contador de 
histórias, e nos diz como proceder em sala de aula com nossos alunos e em casa com nossas crianças. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Monteiro Lobato. Ensino de Leitura. 
 

11.5. ENSINO DE LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Carla Carvalho Pedroso 

A leitura de literatura pode contribuir de muitas maneiras para a formação do sujeito-leitor, como para a 
expansão do horizonte de referência e para o desenvolvimento da subjetividade, e sabemos que a escola 
significa, para muitos jovens, a única oportunidade de contato com os livros e a leitura. Acreditamos que 
a leitura literária é uma prática social e é desta forma que deve estar presente na escola, ambiente 
propício para a formação de uma comunidade de leitores. Tendo em vista a importância da leitura literária 
e do papel da escola na mediação da leitura, buscamos investigar as questões que perpassam as práticas 
de ensino de literatura no Ensino Fundamental. Para isso, fazemos uma revisão bibliográfica da literatura 
pertinente ao ensino de leitura literária/letramento literário, abarcando autores como Michèle Petit, 
Marisa Lajolo, Regina Zilberman e Rildo Cosson, e entrevistamos professoras que lecionam na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I e II de duas escolas públicas da cidade de Rio Grande - RS. Nosso intuito 
com a pesquisa é lançar luz sobre as práticas de leitura literária na etapa do Ensino Fundamental, 
discutindo os caminhos e entraves para que a realização do letramento literário na escola seja exitosa. 
Palavras-chave: Leitura literária. Mediação pedagógica. Ensino Fundamental. Letramento literário. 
 

11.6. O VALOR DA GAMIFICAÇÃO NO PROCESSO DE LETRAMENTO LITERÁRIO  
E TRANSDISCIPLINARIEDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Catia Valério Ferreira Barbosa 
Este trabalho apresenta uma análise acerca do poder da gamificação como instrumento auxiliar no 
processo de letramento literário e transdisciplinariedade no Ensino Fundamental I. A partir de princípios 
teóricos de Fadel e Ulbricht (2014) e estudos de caso realizados com alunos do 7º ano do CMRJ durante o 
ensino híbrido em curso, pretende-se demonstrar como as ferramentas kahoot, padlet e jogos do Google 
Earth podem auxiliar na construção de leitores literários felizes no ambiente escolar e aptos a iniciar 
estudos textuais transdisciplinares. Quando o assunto é a adoção de livros paradidáticos, o desafio escolar 
acaba sempre em se conseguir manter o interesse discente na literatura como algo que não se reduza a 
uma matéria de prova. Somar o lúdico da ferramenta digital com o lúdico textual tem se mostrado um 
caminho produtivo, mas nem sempre fácil. Sendo assim, nesta comunicação, discorrer sobre as vantagens 
e desvantagens da gamificação em prol do estudo literário será a nossa forma de contribuir para as 
pesquisas acerca do ensino de literatura infantil e juvenil.  
Palavras-chave: Literatura. Letramento. Transdicisplinariedade. Gamificação. Paradidáticos. 
 

11.7. A (RE)CONSTRUÇÃO DO OBJETO DISCURSIVO FEMININO EM CONTOS INFANTIS:  
A FINALIDADE SOCIAL DA LEITURA NA PRÁTICA ESCOLAR 

Cristina Normandia 
Maria Teresa Tedesco 

Nesse século, as mais diversas questões sociais tematizam reflexões e ocupam as mídias interativas com 
o objetivo de alertar a sociedade sobre fatos como o processo de construção da identidade feminina, a 
qual se inicia na infância e é, constantemente, (re)construída coletivamente, especialmente no contexto 
escolar. O iniciar começa com a abordagem dos contos maravilhosos, por exemplo, previstos pelos 
currículos escolares, os quais são referências culturais importantes para serem compreendidos os sentidos 
que atravessam as personagens infantis femininas como a Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, o 
clássico, e Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, uma versão contemporânea brasileira. Sentidos 
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como o medo do desconhecido, a importância dos valores morais, o “lugar” do feminino na sociedade e 
a (re)construção social do feminino são elementos significativos para serem abordados nas aulas de Língua 
Portuguesa relacionadas com a Literatura Infantojuvenil, onde o conhecimento de mundo também se 
constrói. A presente abordagem visa discutir o desenvolvimento da competência leitora a partir da 
(re)construção de sentidos de objetos discursivos femininos de contos infantis, como a Chapeuzinho 
Vermelho, de Perrault, e a Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, conforme os aspectos linguístico-
discursivos: a anáfora direta e a intertextualidade, em uma perspectiva sociointeracionista (KOCH, 2002), 
a qual considera a língua como uma atividade interativa, de modo a determinar o texto como a linguagem 
em uso. Mais que uma reflexão, este diálogo busca contribuir com as atividades escolares no ensino 
básico, para o desenvolvimento das habilidades linguísticas básicas, que são: a fala, a escuta, a leitura e a 
escrita (TEDESCO, 2012).  
Palavras-chave: Literatura infantil. Prática de leitura. (Re)construção do objeto discursivo infantil. 

 
11.8. A LITERATURA JUVENIL PREMIADA NA SALA DE AULA 

Danilo Fernandes S. de Souza 
A proposta de comunicação oral apresentada é parte da pesquisa de mestrado intitulada Literatura juvenil 
premiada: diálogos entre pesquisas acadêmicas, crítica especializada, escola e adolescentes leitores 
vinculada às investigações da Linha de Pesquisa Educação e Linguagens do Programa de Pós-Graduação 
em Educação e dos diálogos do Grupo de Pesquisa Literatura e Educação, da Universidade Federal do 
Espírito Santo. De abordagem qualitativa, este estudo, produzido na confluência entre pesquisas 
acadêmicas, crítica literária, escola e leitor adolescente, objetiva analisar quais diálogos e impressões de 
leitura alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual 
estabeleceram com o livro premiado, contrastando tais impressões com a opinião da crítica literária e da 
escola. De fato, para identificar os diálogos entre a opinião da crítica, da escola e do leitor adolescente, 
este trabalho alia pesquisa bibliográfica-documental à pesquisa de campo e pauta-se nas orientações 
teóricas de Mikhail Bakhtin (1981; 1993; 2006; 2011), quanto ao dialogismo e à polifonia; Maria Amélia 
Dalvi (2012; 2013; 2014), no que se referem às concepções de leitura e literatura; e João Luís Ceccantini 
(2000; 2004; 2015a; 2015b; 2016; 2017), Alice Áurea Penteado Martha (2011; 2012; 2013; 2014) e Vera 
Teixeira de Aguiar (2012; 2013; 2015), no que concerne à literatura juvenil brasileira. 
Palavras-chave: Leitura. Literatura juvenil. FNLIJ. Prêmio Jabuti. 
 

11.9. ENCONTROS FORMATIVOS E LEITURA LITERÁRIA: 
CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PANDEMIA 

Emanuella Silveira Vasconcelos 
Hellen Cris de Almeida Rodrigues 

O presente trabalho, apresenta uma proposta formativa com professores nos anos iniciais em uma escola 
pública municipal de Boa Vista - RR, no tocante à mediação da leitura literária a partir de uma perspectiva 
para o letramento literário. O presente estudo está classificado como pesquisa-ação, pois como indica 
Barbier (2002), este tipo de pesquisa contempla atividades de compreensão e de explicação da práxis dos 
grupos sociais por eles mesmos, não sendo obrigatória a presença de especialistas de ciências sociais e 
humanas, objetivando o aperfeiçoamento da prática docente. A proposta consiste em encontros 
formativos denominados de “Leituras e leitores - Ressignificando espaços e tempo na formação de 
professores para o ensino da leitura literária na pandemia” a serem desenvolvidos em 10 encontros 
quinzenais, através do Google Meet. Estes por sua vez, serão divididos em dois módulos, a fim de elucidar 
a prática docente em questão e suas concepções de leitura em atividades desenvolvidas, identificando 
pontes para a promoção da leitura literária. Tendo em vista a natureza da pesquisa, as atividades devem 
ser alteradas ao longo dos encontros. Mas, entende-se a importância de um plano inicial para 
apresentação ao grupo, sendo este o início do replanejamento da proposta formativa. O referencial 
teórico apoia-se nos estudos de Colomer (2007), Cosson (2014; 2016; 2020), Paulino (2009), entre outros. 
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Espera-se que a formação possibilite aos docentes na pesquisa encontros e reencontros a partir de 
reflexões teóricas e práticas a fim de promover mudanças no processo de mediação de leitura literária. 
Palavras-chave: Encontros Formativos. Leitura Literária. Pandemia. 
 

11.10. A SALVAÇÃO PELA ESCRITA: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA  
DA LITERATURA NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO E DO CIDADÃO CRÍTICO 

Erica Schlude Wels 
Temas tão complexos e abrangentes como a relação entre leitura e subjetividade, leitura e cidadania 
permitem uma análise interdisciplinar. Partimos da visão de Michèle Petit (2009, 2008), a qual discorre 
sobre a literatura em tempos de crise, apoiando-se em aspectos sociais e políticos, mas lendo-os à luz de 
temas psicanalíticos, como a própria construção da subjetividade. Inspirada por Paulo Freire (1996), Silvia 
Castrillón (2011) examina as dificuldades da democratização da leitura e da escrita, tomando-as como 
direito do cidadão, afastando-se de modismos e tendências mercadológicas neoliberais. As teses de 
Nestor Garcia Canclini (2003, 1999) ecoam nas palavras de Castrillón. Em apoio a essas ideias, os conceitos 
freudianos de luto, melancolia e sublimação oferecem possíveis ferramentas de entendimento na 
construção do sujeito que procura salvar-se da angústia através da literatura. O objetivo da presente 
comunicação é salientar a relevância da literatura na formação do sujeito, reunindo tanto aportes teóricos 
social e criticamente situados, quanto aspectos psicanalíticos. Nessa proposta, também destacamos o viés 
dialógico e interativo da prática de leitura transmitida em sala de aula e na escuta das demandas dos 
aprendizes. Como sustenta Kleiman (2002), trata-se de uma nova articulação entre leitura e 
aprendizagem: a leitura na aprendizagem, a aprendizagem na leitura e a aprendizagem sobre a leitura, 
capaz de reelaborar sentidos no processo e, assim, construir e reconstruir sujeitos e cidadãos. 
Palavras-chave: Literatura. Subjetividade. Cidadania. 
 

11.11. BNCC E ENSINO DE LEITURA E LITERATURA: POR UMA PEDAGOGIA DAS FRESTAS 
Jorge Luiz Marques de Moraes 

Esta apresentação pretende formular um histórico recente do ensino de leitura e literatura nos bancos 
escolares brasileiros. Para isso, atravessaremos três momentos históricos distintos, marcados, por sua 
vez, por legislações diferenciadas: as décadas de 70 e 90 do século XX (cujos marcos legais se dão, 
respectivamente pela LDB, de 1971, e pelos PCNs, de 1998) e a década de 10 do século XXI (cuja referência 
principal é o advento da BNCC). No estudo diacrônico aqui estruturado, serão levantadas as concepções 
de ensino de leitura e literatura formuladas e concretizadas a partir de cada uma das referências acima 
mencionadas. Nesse sentido, refletiremos de maneira mais detida acerca da Base Nacional, seu processo 
de construção e suas perspectivas. As referências ao ensino de linguagens, em especial, as artísticas, serão 
colocadas em plano de estudo privilegiado, assim como o reflexo no ensino de leitura e literatura na 
Educação Básica. Nesse sentido, pretendemos refletir acerca de estratégias que podem fazer frente a 
contextos sócio-históricos marcados pelo retrocesso e como a pedagogia das frestas talvez seja um 
caminho viável para enfrentar, de maneira eficaz, um contexto no qual promover o letramento crítico é 
encarado como doutrinação e/ ou manipulação. 
Palavras-chave: Literatura. Ensino. Legislação. Políticas públicas. Currículo. 
 

11.12. A FUNÇÃO HUMANIZADORA DA LITERATURA E A POÉTICA LITERÁRIA NA OBRA DE JOÃO 
ANZANELLO CARRASCOZA: DE PAPO COM A NOITE (2008) E ESPINHO (2010) 

Luciana Ferreira Leal 
Luiz Felipe Marques 

O objetivo do trabalho consiste em analisar as funções da Literatura, de acordo com Antonio Candido em 
A Literatura e a formação do Homem (1972), no livro infantil De papo com a noite (2008) e no conto 
“Espinho” presente no livro Espinhos e Alfinetes (2010) de João Anzanello Carrascoza. De papo com a noite 
trata da história de um menino que esperava pelo sono após as traquinagens do dia. Como gostava de 
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falar, faz do escuro atrás da cortina, da parede com ouvido, do raio de luar, da fumaça que não se queima 
no fogo e do vento rodopiante seus interlocutores. O conto “Espinho” retrata a história de dois irmãos, o 
protagonista e o seu irmão André, na sua adolescência. Ambos residem em uma fazenda e compartilham 
de momentos afáveis e fraternos até que o irmão André é acometido por um “espinho” e tudo muda. 
Antonio Candido identifica três funções exercidas pela Literatura, são elas: função psicológica, função 
formadora e função social, as quais, em seu conjunto, denomina de função humanizadora da Literatura. 
As três funções, identificadas por Antonio Candido, podem ser analisadas nos textos em questão. 
Apresentamos neste trabalho os resultados parciais de pesquisa do projeto de iniciação científica 
intitulado: “João Anzanello Carrascoza e a estética literária infantojuvenil e adulta: De papo com a noite 
(2008) e Espinhos e alfinetes (2010)” que tem como foco definir se há uma poética da literatura destinada 
ao público infantil e juvenil diferente da poética da literatura destinada ao público adulto. 
Palavras-chave: De papo com a noite. Espinho. Função humanizadora. Literatura. João Anzanello Carrascoza.  
 
11.13. HISTÓRIAS, MEMÓRIAS E INFÂNCIAS: A LITERATURA COMO POTÊNCIA NO COTIDIANO ESCOLAR 

Luís Paulo Cruz Borges 
Márcia Cristina Alves dos Santos 

Entendemos a literatura como um processo em que as histórias ganham vida, encantam e ampliam o 
universo cultural, político e crítico dos/das leitores/as, ou seja, como potência pedagógica. Torna-se, 
então, necessário a exploração de diferentes gêneros literários, diversidades de temas, leituras críticas, 
espaços-tempos de escuta e reflexão. O principal objetivo desse estudo é identificar como as 
contribuições da leitura literária no cotidiano escolar podem promover reflexões acerca de experiências 
e memórias geradas por meio desse campo de conhecimento. A memória é polissêmica abarcando, 
também, os sentidos de experiências vividas e sentidas. Quais memórias emergem na escola? Como a 
literatura é vivida pelas crianças? Pensando nas marcas que a literatura representa no cotidiano escolar 
dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental do CAp-UERJ, podemos reconhecer a importância 
das ofertas literárias que fazemos na escola. Partimos das teorizações de Regina Zilberman, Jeanne Marie-
Gagnebin, Jacques Le Goff, Walter Benjamin e Edgar Morin para tecer uma abordagem teórico-
metodológica que seja capaz de apreender recortes da realidade social vivida/trabalhada. Nos diferentes 
anos de escolaridade do Ensino Fundamental trabalhamos gêneros literários a partir da leitura coletiva 
realizada por docentes e discentes; rodas literárias protagonizadas pelas crianças; análises semânticas de 
palavras com elaboração dos glossários; reescrita de histórias já conhecidas em um processo de 
desenvolvimento de uma reflexão sobre autoria e cópia. À guisa de conclusão, podemos inferir que a 
literatura pode ser um caminho possível de reflexões e discussões de temas que tanto nos mobilizam nos 
diferentes cenários ligados aos movimentos socioculturais. Conhecer e ampliar a diversidade literária 
torna-se potência pedagógica evidenciando narrativas e memórias presentes no cotidiano escolar em 
diálogo com as infâncias.  
Palavras-chave: Literatura. Memória. Cotidiano escolar. Ensino Fundamental. Infâncias. 
 

11.14. PRÁTICAS DE LETRAMENTOS LITERÁRIOS NA OFICINA DE POETRY SLAM NA ESCOLA DE 
APLICAÇÃO DA FAE/USP: UMA ANÁLISE DOS ATOS DE ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA  

POR MEIO DO CORPO EM PERFORMANCE POÉTICA 
Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza 

Maira Moreira Mesquita 
O objetivo desta comunicação é analisar uma prática educativa do projeto “Oficinas de Slam” 
implementado na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - EA/Feusp, 
oferecida a alunos do Ensino Fundamental II e Médio, ministrada por Daniel Minchoni, em 2019, por 
ocasião da criação do Slam EA. O poetry slam, campeonato de poesia falada autoral, febre entre a 
juventude urbana do mundo inteiro, chegou também às escolas. As escolas brasileiras tornaram-se palco 
desta batalha em 2015 na cidade de São Paulo, e hoje abrange os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
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Espírito Santo, Bahia e Mato Grosso. Nossa análise está focada na elaboração do poema “Eu cresci assim”, 
um dos resultados das oficinas, cuja criação passa pela intersemiose entre palavra e corpo, entre escrita 
e oralidade. Interessa-nos investigar o corpo no processo de leitura e criação literária. Para tal discussão 
analítica, abordaremos os conceitos de performance, recepção, leitura de Paul Zumthor, evidenciando os 
traços das vocalidades do/no corpo entre as poéticas do educador e do educando durante a oficina. A 
esse referencial, incluiremos parte dos debates do campo dos novos estudos dos letramentos que os 
concebem como social, crítico e múltiplos, de Brian Street e Roxane Rojo, em diálogo com as discussões 
dos letramentos literários de Graça Paulino e Rildo Cosson.  
Palavras-chave: Letramentos literários. Poetry slam. Escola. Poesia oral. Performance poética. 
 

11.15. VAMOS LITERATURAR?:  
UMA VIAGEM VIRTUAL IMAGINÁRIA DE ESCUTA, LEITURA E CRIAÇÃO LITERÁRIA 

Márcia Evelim de Carvalho 
O trabalho se propõe a relatar a metodologia utilizada na oficina VAMOS LITERATURAR? ministrada por 
mim através do SESC, pelo projeto Arte da Palavra, de agosto a dezembro de 2020, de forma virtual, 
durante 5 dias, em 5 estados do Brasil: Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Rondônia e Acre. Com o 
objetivo de dar feição literária à vida, a oficina partiu de um convite para a vivência de práticas literárias, 
envolvendo a escuta, leitura e criação literária e teve como público-alvo professores, contadores de 
histórias, bibliotecários, pais e demais interessados na arte da palavra literária. A metodologia foi baseada 
na criação de uma viagem imaginária em que os participantes tiveram a oportunidade de ouvir, ler e criar 
histórias e poesias, encontrar personagens, conhecer mais sobre os segredos das histórias, descobrir o 
que está escondido por trás delas, suas simbologias e metáforas. O Diário de Bordo foi o instrumento 
utilizado para tomarem nota de pensamentos, revelações, associações, palavras e ressignificações que 
surgiram durante a viagem imaginária. A experiência é parte de pesquisa que desenvolvo junto ao Grupo 
de pesquisa GPLLER/UESPI – Literatura, Leitura e Ensino, coordenado pelo prof. Dr. Diógenes Buenos Aires 
de Carvalho sobre o uso de metodologias inventivas como práticas literárias inovadoras na formação do 
leitor, utilizando a literatura infantil. As ideias de Barthes (1987); Candido (1988); Iser (1996) e Larossa 
(2011) fundamentaram a prática. O resultado da vivência apontou para a constatação da literatura 
enquanto lugar de alívio para as adversidades da vida, de transgressão e deleite. 
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Metodologia inventiva. Criação literária. Leitura. Contação 
de histórias. 
 

11.16. TRAVESSIAS NO ENSINO REMOTO: A LEITURA LITERÁRIA NA ALFABETIZAÇÃO 
Marta Patrícia Peixoto Duarte de Deco 

O trabalho traz o relato de uma prática pedagógica realizada, ao longo do ensino remoto, com uma turma 
de primeiro ano, de uma das mais tradicionais instituições públicas de ensino básico do Brasil, localizada 
na cidade do Rio de Janeiro. Cientes de que a pandemia trouxe impactos para a vida de todos nós, em 
especial, para o contexto da formação dos estudantes do ensino fundamental I, decidimos enfrentar o 
desafio de viver o processo de alfabetização com nossos alunos, no formato on-line, focando na realidade 
discursiva tanto nos encontros síncronos quanto nos assíncronos, entendendo as relações de ensino 
enquanto dialógicas. Para tal focamos nossas ações nos eixos oralidade, leitura, escrita e análise 
linguística, dando lugar de destaque às falas dos sujeitos; aos seus conhecimentos de mundo. Nesse 
contexto, privilegiamos o texto literário em todos os encontros ao vivo e na interlocução entre os sentidos 
produzidos por este. Assim, o objeto de destaque de nossas análises aqui são: os enunciados de alunos, 
da turma 101, sobre o espaço de destaque às falas destes, no momento inicial das aulas, e às rodas de 
leitura virtuais e, também, quatro produções escritas e imagéticas, de outros estudantes da mesma turma, 
nas quais eles trazem o olhar sensível e de aprovação para a prática desenvolvida. Para tal, dialogaremos 
com SMOLKA (2012,2017,2019), GOULART (2015,2017,2019) ORLANDI (2008), FREIRE (1994), GARCIA 
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(2007) e outros que nos ajudam a pensar e construir práticas discursivas na alfabetização mais 
significativas penetrando o mundo das palavras e dos sentidos. 
Palavras-chave: Alfabetização remota. Oralidade. Escrita. Leitura literária. Formação do leitor. 
 

11.17. A LITERATURA INFANTIL E O LIVRO O BEIJO DA PALAVRINHA:  
ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

Micaela Sílvia Simão Fondo Covane 
As obras de literatura infantil, a exemplo de muitos objectos da cultura escolar são alvos de preocupação de 
estudiosos da área da educação e de estudos literários, principalmente. O presente trabalho, escrito por 
uma professora de língua portuguesa em Moçambique e pesquisadora da área da educação e linguagem, 
representa inquietações da autora, ao constatar que os alunos do ensino primário não aprendem a ler e a 
escrever, porque os professores não ensinam a literatura infantil, por não terem sido formados nessa área. 
Dessa maneira, proponho-me neste estudo a apresentar uma análise do livro infantil intitulado O Beijo da 
palavrinha do escritor moçambicano, Mia Couto, a partir da estratégia bakhtiniana de correlacionamento 
de textos. De um modo geral, correlacionar textos pressupõe a análise de um enunciado dentro do seu 
contexto de produção, relacionando-o com outros enunciados. O objectivo do estudo é o de fornecer alguns 
elementos básicos de análise de uma obra de literatura infantil de modo a ajudar os professores iniciarem 
a reflexão acerca do tema. Os resultados do estudo revelam a fertilidade desta abordagem, porque 
permitem a compreensão da obra na sua profundidade e sua relação com culturas diversas. 
Palavras-chave: Moçambique. Literatura infantil. Mia Couto. Estratégia bakhtiniana. 
 

11.18. TRILHAS LITERÁRIAS INDÍGENAS EM SALA DE AULA 
Mirilane Saraiva Da Silva 

A literatura indígena tem alcançado cada vez mais espaço no âmbito da educação. Os documentos oficiais 
normativos de ensino, por exemplo, já apontam para a necessidade de inserção da literatura de diferentes 
etnias na escola para fins de se promover a pluralidade cultural e o respeito à diversidade. “Um desafio 
que se impõe à escola é o reconhecimento dessas diversidades como partes inseparáveis da identidade 
nacional” (Brasil, 2011, p. 117). No entanto, na prática, o que se percebe é que a presença de textualidades 
indígenas em sala de aula ainda é escassa e pouco legitimada, sendo elaborada sob o viés do discurso não 
indígena, isto é, “por um olhar de fora, muitas vezes atravessado por ideologias hegemônicas ocidentais” 
(Thiél e Quirino, 2011), pouco contribuindo para a visibilidade desta literatura em particular. 
Considerando esta realidade e a relevância de se promover um letramento literário plural cujo objetivo é 
“a formação de leitores críticos, capazes de interagir com textos das mais diversas naturezas 
socioculturais” (Aguiar, 2006, p. 239), esta comunicação objetiva evidenciar os efeitos produtivos de uma 
experiência em contexto pedagógico, por meio de práticas de leituras partilhadas de contos indígenas 
numa escola pública do Rio de Janeiro. Os resultados apontam para uma maior sensibilização dos 
estudantes para questões como empatia, identidade e percepção reflexiva da cultura do outro.  
Palavras-chave: Educação. Letramento literário. Literatura indígena. Diversidade cultural. 
 

11.19. A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE LEITURA PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS 
Renan Marques Isse 

Muitas vezes, encontram-se dificuldades para trabalhar com a literatura em sala de aula. Esta proposta 
sugere a discussão da importância da prática de leitura a partir de obras de Literatura Infantil, para que 
esta seja apresentada de forma instigante e reveladora de visões de mundo para os alunos. Para embasar 
nossa proposta, traremos ao debate discussões sobre letramento literário com base em Cosson (2014) 
como estratégia privilegiada de leitura em relação à leitura simples, além, claro, da valorosa contribuição 
de Soares (2006) sobre práticas de escolarização adequadas e inadequadas da literatura na escola. Esta 
investigação, portanto, visa indicar que as estratégias de leitura são capazes de formar leitores 
proficientes apenas se estes se posicionarem ativamente frente ao texto lido; em outras palavras, a 
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compreensão do texto depende de uma leitura abrangente, investigadora e integral deste, com o auxílio 
de articulações e influências de leituras prévias já feitas e do conhecimento de mundo do leitor, como 
identifica Freire (1989) ao tratar o processo de leitura. A proposta, portanto, conjuga discussões 
referentes à importância do desenvolvimento de habilidades da leitura no trabalho com o texto literário 
em sala de aula, além de manter raízes em documentos oficiais que normatizam os conteúdos que devem 
ser ministrados ao longo da educação básica, como a Base Nacional Comum Curricular (2018), os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1998).  
Palavras-chave: Práticas de leitura. Conhecimento prévio. Leitura do mundo. Escolarização. Literatura 
Infantojuvenil. 
 

11.20. CONTRIBUIÇAO DA COLEÇÃO PAIC PROSA E POESIA PARA A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
DAS CRIANÇAS DA ESCOLA PÚBLICA CEARENSE 

Sammya Santos Araújo 
Nos últimos dez anos, foi implementado e consolidado o Programa de Aprendizagem na Idade Certa - 
MAIS PAIC, que traz no seu Eixo de Literatura e Formação Leitores uma ação que objetiva formar leitores 
e motivar o prazer pela leitura, pautada no pressuposto de que a alfabetização e o letramento devem ser 
promovidos de forma integrada e indissociável. Assim, as principais estratégias deste eixo são as criações 
e as dinamizações de acervos literários nas salas de aula. Buscando investir na produção local e viabilizar 
a presença da temática regional nos livros, cria-se a Coleção PAIC Prosa e Poesia. Logo, esta pesquisa 
buscou analisar a contribuição que a mencionada coleção oferece para o processo de alfabetização e 
letramento das crianças do estado do Ceará. Ancoramos nossos estudos sobre letramento literário, 
formação de leitores e o ensino da literatura infantil, sobretudo os realizados por Arroyo (2011), Colomer 
(2003), Cosson (2016), Maia (2007), Lajolo (2008), Meireles (1979), Soares (2017), Zilberman (2003), 
publicações institucionais do MAIS PAIC entre outros. Os resultados mostram que o processo de formação 
de leitores e o letramento literário ocorre na turma participante através de um trabalho planejado e 
organizado com o texto literário voltado à ludicidade e à fruição do pequeno leitor. Para tanto, a literatura 
infantil está presente no cotidiano escolar através das práticas de leitura literária conduzidas pela 
professora participante, que ampliou as possibilidades de uso do texto literário em sala de aula, com 
atividades criativas e prazerosas realizadas com o livro nas mãos dos alunos. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Alfabetização. Formação de leitores. Letramento literário. 
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SIMPÓSIO 12 

 
Literatura infantil/juvenil em margens (trans)atlânticas: raça, gênero e identidade nas diásporas 
africana e galega 
Coordenação: Henrique Marques Samyn, Thayane Gaspar Jorge e Amanda Regina dos Santos Lourenço 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 30 de setembro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Henrique Marques Samyn ESMERALDA RIBEIRO E A PROPOSTA DE UMA LITERATURA 
INFANTOJUVENIL DE AUTORIA NEGRA 

11h15 Maria Verônica da Silva 
Henrique Marques Samyn 

O NAVIO NEGREIRO E O TRISTE CANTO DA SEREIA 

11h30 Emanuele Cristina Lima Ribeiro 
Jonê Carla Baiao 

QUEM SÃO AS PRINCESAS? SIM, PRINCESAS NEGRAS! 

11h45 Amanda Regina dos Santos Lourenço RESGATANDO A AFETIVIDADE E A MEMÓRIA: UMA LEITURA DE 
ASHANTI: NOSSA PRETINHA, DE TAÍS ESPÍRITO SANTO 

12h Aila do Carmo SantAnna 
Regina Michelli 

A LITERATURA INFANTOJUVENIL NAS OBRAS DE CIDINHA DA 
SILVA 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Karen Lane Silva ODETE COSTA SEMEDO: A VOZ DA MULHER E A LITERATURA 
AFRICANA EM CONTEXTO ESCOLAR 

15h45 Thayane Gaspar Jorge A MEMÓRIA DA IMIGRAÇÃO GALEGA NO BRASIL ATRAVÉS DA 
OBRA DE XOSÉ NEIRA VILAS E MANUEL RIVAS 

16h Antón Corbacho Quintela 
Margareth De Lourdes Oliveira Nunes 

A MEMÓRIA DA INFÂNCIA E AS JUSTIFICATIVAS DA 
PERMANÊNCIA EM BELO HORIZONTE NA NARRATIVA DOS 
ESPANHÓIS MANUEL DIZ E VALENTÍN BAHILLO 

16h15 Hugo Domínguez Silva A FICÇÃO CIENTÍFICA E A FANTASIA NA LITERATURA GALEGA 

 Debate 

RESUMOS 

12.1. A LITERATURA INFANTOJUVENIL NAS OBRAS DE CIDINHA DA SILVA 
Aila do Carmo SantAnna 

O trabalho intitulado A literatura infantojuvenil nas obras de Cidinha da Silva, sob orientação de Regina 
Michelli, pensando na importância que a escrita de Cidinha da Silva possui acerca de temas relacionados 
a negritude e questões raciais no Brasil, pretende refletir sobre a presença da africanidade e a relevância 
teórica e estética das obras de literatura da escritora passíveis de serem direcionadas a crianças e jovens, 
o que não impede de serem lidas por público adulto. A pesquisa se mostra de grande importância ao 
considerarmos os temas ligados à africanidade existentes nesses livros, que vão de encontro àqueles 
comumente encontrados nas literaturas infantojuvenis, pois muitas obras se abstêm de abordar temáticas 
raciais. Por corpus ficcional, abordaremos algumas obras, fixando-nos em Kuami e Os nove pentes 
d'Àfrica. Cidinha aborda temas que não costumam aparecer nessas literaturas, como a morte que é um 
dos assuntos centrais do livro Os nove pentes d'Àfrica. Ela nos mostra que todos os assuntos são 
apropriados para crianças e jovens, desde que sejam trabalhados da maneira correta, ou seja, com a 
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sensibilidade imagética que só a linguagem literária permite alcançar. Para realizar essa análise, o trabalho 
possui como base teórica as obras Nelly Novaes Coelho, Eduardo Oliveira, Eliane Debus, Jurema Oliveira, 
Lúcia Leiro, Renato Noguera. 
Palavras-chave: Literatura InfantoJuvenil. Africanidade. Cidinha da Silva 

 
12.2. RESGATANDO A AFETIVIDADE E A MEMÓRIA: 

UMA LEITURA DE ASHANTI: NOSSA PRETINHA, DE TAÍS ESPÍRITO SANTO 
Amanda Regina dos Santos Lourenço 

Dentre as possibilidades que a literatura pode nos fornecer, destacam-se a sua habilidade de criar 
passados possíveis, a sua capacidade de reconectar tempos e o seu atributo de auxiliar na construção de 
outras possibilidades de futuro. Em vista disso, pensar literatura também é pensar na formação de 
sujeitos. Partindo dessa perspectiva, é inegável que a literatura infantil possui uma forte influência sobre 
o desenvolvimento das crianças não somente por seu aspecto literário, mas, especialmente, por sua 
capacidade de resgatar memórias coletivas e abordar aspectos importantes como a afetividade. Por outro 
lado, é preciso considerar que a tradição literária infantil nem sempre se mostrou preocupada em 
representar personagens negros de forma humanizada, prejudicando, sobretudo, a construção dos laços 
com o passado e a compreensão acerca do afeto para crianças negras. Entretanto, a produção literária de 
autoria negra vem rompendo com essa tradição que enxergava apenas um grupo pueril. Nesse sentido, a 
obra Ashanti: nossa pretinha, de Taís Espírito Santo, é emblemática. Indo na contramão de obras 
canônicas destinadas ao público infantil, a autora compõe a sua narrativa a partir de personagens negros, 
centrando a trama em um aspecto pouco explorado pela literatura destinada a crianças: o momento do 
nascimento. Para isso, a autora apresenta aos seus leitores mirins os momentos da espera, do nascimento 
e do porvir de uma criança negra. Partindo dessa narrativa, este trabalho propõe uma análise sobre o 
modo como as relações de afeto se estabelecem na obra, além de observar como a memória e a 
ancestralidade contribuem tanto para a construção narrativa quanto para a formação do leitor. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Tais Espirito Santo. Afetividade. Memória. 
 

12.3. A MEMÓRIA DA INFÂNCIA E AS JUSTIFICATIVAS DA PERMANÊNCIA EM BELO HORIZONTE  
NA NARRATIVA DOS ESPANHÓIS MANUEL DIZ E VALENTÍN BAHILL 

Antón Corbacho Quintela 
Margareth De Lourdes Oliveira Nunes 

Em Belo Horizonte reuniu-se, no séc. XX, uma colônia de, aproximadamente, 2.000 trabalhadores 
espanhóis, cujo grupo maioritário era galego. No âmbito das instituições, parte desses estrangeiros 
constituiu o Grêmio Espanhol, “um clube recreativo”, e uma parte menor vinculou-se ao Instituto de 
Cultura Hispânica. Um imigrante galego, Manuel Diz Ramos, e um cooperante espanhol, um padre do 
colégio agostiniano, Valentín Bahillo Cuadrado, presidiram esse Instituto e, como agentes culturais, 
narraram a história dos espanhóis em Belo Horizonte, publicaram ensaios sobre a história da Espanha e 
procuraram ser reconhecidos como representantes e dinamizadores do campo cultural espanhol na 
capital mineira. Além disso, Bahillo publicou em 1999 Lembranças de um menino de aldeia, uma 
autobiografia em que expõe como foi a vida dele antes de ser destinado ao Brasil. Por sua vez, Diz, um 
ano depois, escreveu um romance Isaías, el emigrante soñador, em que é narrada a trajetória de um 
imigrante galego no Brasil. O objetivo deste trabalho é contrastar, da crítica literária, os discursos sobre a 
infância, no interior da Espanha, do castelhano Bahillo e do galego Diz, apontando os motivos 
compartilhados, ou seja, as coincidências em habitus, e as dissonâncias na reconstrução de um passado 
prévio à vinda a este país. Visa-se a expor se o diferente estatuto dos agentes “um missionário (Bahillo) 
versus um imigrante (Diz)” derivou em diferentes reconstruções de um passado - uma infância - prévio à 
estadia definitiva no Brasil. Com esse intuito, além de aplicar o conceito habitus, recorre-se ao Conceito 
de energia social de Itamar Even-Zohar. 
Palavras-chave: Imigração Galega.Memória da infância. Belo Horizonte. 
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12.4. QUEM SÃO AS PRINCESAS? SIM, PRINCESAS NEGRAS! 
Emanuele Cristina Lima Ribeiro 

Muito tem se debatido sobre identidades, representações e representatividades na infância. Para infância 
negra, ainda temos no século XXI dilema dodque seja ser negra numa sociedade racista ou, melhor, 
marcada pelo “Mito da Democracia Racial”. Temos nos interrogado sobre quai significados as crianças 
estão construindo acerca de suas identificações e representações nesse momento de fluidez, tensões e 
disputas sociais sobre raça (raça humana ou hierarquias e desigualdades raciais já estabelecidas). 
Apresentaremos aqui relatos que versam sobre interações entre uma pedagoga adulta, 31 anos, e sua 
irmã, criança, de 10 anos, a importância de ser referência na vida de uma criança e de se discutir sobre os 
seus questionamentos acerca de sua etnia/raça. Este texto, que aqui escrevemos em primeira pessoa do 
plural, trazemos dois relatos do cotidiano que uma das autoras vivencia com sua irmã mais nova: que cor 
temos? Qual cor é mais bonita? Dialogaremos com autores que trabalham com infância e raça, como 
Renato Nogueira (2018 e 2019) e autores que discutem estética como Nilma Gomes. Deslocar o debate 
para interrogações nos ajuda também a pensar sobre a pedagogia da pergunta de Paulo Freire , como 
caminhos possíveis para a autonomia e autoconfiança de nossas crianças , especialmente as crianças 
negras, trazendo como parte dessa autonomia destacaremos a obra Princesas Negras- Edileuza Penha de 
Souza e Ariane Celestino Meireles(ed. Malê) evidenciando a importância da literatura infantil para 
ressegnificar essas representações/identificações. 
Palavras-chave: Raça. Infância. Identidade. Literatura. 
 

12.5. ESMERALDA RIBEIRO E A PROPOSTA  
DE UMA LITERATURA INFANTOJUVENIL DE AUTORIA NEGRA 

Henrique Marques Samyn 
Trata-se de revisitar o texto "Literatura infantojuvenil", assinado por Esmeralda Ribeiro e presente no 
volume "Reflexões sobre a literatura afro-brasileira", publicado em 1985 pelo coletivo Quilombhoje. No 
referido ensaio, a autora conclamava escritores e escritoras negras a produzirem obras literárias voltadas 
a crianças, diante de um cenário no qual a literatura de autoria negra se dirigia ao mundo adulto. Desse 
modo, pode-se questionar: como esse texto pode ser lido à luz das perspectivas críticas atuais, que têm 
por objeto a literatura negro-brasileira? Como se podem analisar, contemporaneamente, os 
apontamentos críticos constantes do ensaio, em torno de produções literárias de Estevão Maya-Maya, 
Célia Aparecida Pereira e Monteiro Lobato? Objetiva-se, por conseguinte, resgatar o ensaio de Esmeralda 
Ribeiro a fim de analisar, por um lado, sua relevância, no contexto em que foi produzido; e, por outro 
lado, os caminhos trilhados pela literatura infantojuvenil de autoria negra no período subsequente à sua 
publicação original. 
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Literatura negro-brasileira. Esmeralda Ribeiro. 

 
12.6. A FICÇÃO CIENTÍFICA E A FANTASIA NA LITERATURA GALEGA 

Hugo Domínguez Silva 
O termo ficção científica foi usado pela primeira vez em 1851 pelo escritor inglês William Wilson em seu 
livro A Little Earnest Book upon a Great Old Subject, mas o termo não se espalhou com seu significado 
atual até que o editor Hugo Gernsback o incorporou em 1926 na capa da revista americana Amazing 
Stories. Na Galiza, a ficção científica é um gênero inexplorado. O próprio editor Francisco Castro, da 
editora Galaxia, reconheceu que no panorama literário galego a literatura de ficção científica é bastante 
escassa. No seguinte trabalho analizaremos cinco dos últimos romances de fantasia e ficção científica 
escritos na Galiza e dirigidos aos jovens. Cartas de inverno (2014) de Agustín Fernández Paz contam a 
história de uma misteriosa casa cheia de enigmas; Perigo vexetal (2014) de Ramón Caride é um romance 
de aventuras ambientado no ano 2075 e fala sobre impedir um plano para invadir o mundo; Recinto gris 
(2014) de Ledicia Costas é uma distopia que trata do equilíbrio social; Revolución Detrito (2019) de Xosé 
Cea tem como protagonista um menino de 11 anos que mora em um país governado por um ditador 
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sanguinário e Cobiza (2021) de Maria Reimóndez (laureado com o I Premio Pinto e Maragota da 
diversidade sexual) é um romance de ficção científica feminista que faz uma revolucionaria reflexão sobre 
a construção do sexo e do gênero, das identidades e das orientações sexuais. 
Palavras-chave: Ficção científica galega. Distopias. Fantasia. 

 
12.7. ODETE COSTA SEMEDO: A VOZ DA MULHER  

E A LITERATURA AFRICANA EM CONTEXTO ESCOLAR 
Karen Lane Silva 

Assim como no Brasil, em África também há uma emergência em se consolidar uma literatura escrita por 
mulheres e, principalmente, que seja trazida para o contexto escolar. Por isso, a presente comunicação 
tem por objetivo analisar o conto A Lebre, o Lobo, o Menino e o Homem do pote, da escritora Odete Costa 
Semedo, que compõe a coletânea Contos Africanos (2009). Semedo, de Guiné-Bissau, possui uma 
produção literária vem se destacando tanto na escrita em versos quanto na prosa. Para o logro de tal 
objetivo, o trabalho se apoiará no aporte teórico da Estética da Recepção (JAUSS, 1994; ISER, 1999 e 1996). 
Justifica-se a eleição desse conto, pois a sua coletânea compõe os acervos do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola ? PNBE, que se destinam à formação de leitores do Ensino Fundamental II, por isto 
disponível na seção de literatura juvenil em Salas de Leitura e bibliotecas das escolas públicas de nosso 
país. É importante salientar que trazer estas obras para a sala de aula, além de revelar elementos do rico 
matiz cultural guineense, faz ecoar reflexões e questionamentos sobre a realidade das mulheres em 
contexto de escrita. Por meio de seu conto, Odete Costa Semedo (2007) contempla-nos com os elementos 
culturais e da tradição oral, marca histórica da memória coletiva de uma sociedade ao longo de sua 
narrativa, fazendo com que o aluno tenha contato com uma cultura diferente da dele, colaborando assim, 
para ampliar seus horizontes, além de contribuir para a formação do leitor crítico, já que assegura aos 
jovens o contato com uma literatura dotada de valor estético que a eles se direciona. 
Palavras-chave: Odete Semedo. Literatura africana. Contexto escolar. 

 
12.8. O NAVIO NEGREIRO E O TRISTE CANTO DA SEREIA 

Maria Verônica Da Silva 
O presente trabalho busca analisar o livro infantojuvenil Mãe Sereia, da escritora cubana Teresa Cárdenas, 
em que objetiva suscitar reflexões quanto as representações das divindades afro-brasileiras no seio de 
nossa cultura, considerando que tais representações, constituídas dos mais variados estereótipos, 
corroboram com um imaginário racista, que nega a importância do corpo feminino negro na consolidação 
de uma identidade nacional. Neste ponto, refletiremos sobre o termo “espistemicídio”, discutido por Sueli 
Carneiro. Cárdenas é o corpo feminino negro que “deixa de ser o corpo do ‘outro’ como objeto a ser 
descrito, para se impor como sujeito-mulher-negra que se descreve” (CONCEIÇÃO, 2005, p.54) e que traz 
para o centro de sua narrativa a figura de Iemanjá, a rainha do mar, que em sua história é apresentada de 
maneira muito diferente da que comumente é reproduzida no ideário social. Na obra que aqui será 
analisada, a rainha do mar é uma mãe que ama seus filhos, sente suas dores e sofre com os lamentos que 
escuta no porão do primeiro navio negreiro que saiu de África. Quer dizer, é uma narrativa que aciona 
duras memórias vividas pelo corpo negro, trazendo para o âmago de sua história um dos pontos mais 
altos da desumanização do outro: a escravização, mas, como diria Conceição Evaristo, “recordar é 
preciso”. Assim, este trabalho visa promover questionamentos tanto sobre as representações dos 
elementos negros no interior da cultura brasileira, quanto a importância de que eventos históricos sejam 
recontados pelas vozes foram que diretamente atravessadas por essas ferramentas de objetificação e, 
certamente, o impacto que este reconto gera na vida de jovens e adolescentes negras e negros que ainda 
lidam com representações estereotipadas de seus corpos nos meios de comunicações. 
Palavras-chave: Literatura infantil/juvenil. Mulher negra. Memória. Cultura negra brasileira. 
 
 



137 

 

 

12.9. A MEMÓRIA DA IMIGRAÇÃO GALEGA NO BRASIL 
ATRAVÉS DA OBRA DE XOSÉ NEIRA VILAS E MANUEL RIVAS 

Thayane Gaspar Jorge 
A ferida histórica da emigração galega é um dos tópicos mais explorados nsa áreas dos estudos culturais 
uma vez que este fenômeno segue sendo um grande norteador da memória e também da identidade 
galega do século XVI até a contemporaneidade. O grande número de galegos acolhidos no Brasil entre os 
séculos XIX e XX fez com que a América tivesse um lugar de destaque no imaginário coletivo galego. Nas 
obras Cartas a Lelo (1987) de Xosé Neira Vilas e Todo ben (1985) são obras nas quais emergem 
representações sociais de ambos os lados do Atlântico e sobretudo da infância, da "morriña" do desterro 
e da emigração e de uma identidade híbrida, fluida e exógena. Muito se fala do impacto da emigração 
galega na reivindicação da língua, nos movimentos sociais e laborais, na construção da cultura, no 
fomento à literatura autóctone mas pouco espaços se reserva para pensar em como esses assuntos 
penetram na infância desses galegos ou foram traduzidas nas histórias infantis e juvenis. Através das 
cidades de São Salvador da Bahia e do Rio de Janeiro, respectivamente, podemos observar este fenômeno 
sob o ponto de vista da criança, seja no sentido da sua experiência pessoal, seja na construção criativa das 
histórias dos imigrantes retornados. Para nos ampararmos nesses aspectos trazemos autoridades sobre a 
diáspora galega no Brasil como Ramón Villares, Antón Corbacho Quintela e Érica Sarmiento e teóricos das 
representações sociais e da análise do discurso como Denise Jodelet e Teun van Dijk. 
Palavras-chave: Galícia. Imigração. Literatura infantil e juvenil. Brasil. Cultura. 
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SIMPÓSIO 13 
 

Literatura infantil/juvenil: estratégias e práticas leitoras na educação básica  
Coordenação: Tania Maria Nunes de Lima Camara e Marcela Martins de Melo Fraguas 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 29 de setembro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Carmelinda Carla Carvalho e Silva O UNIVERSO INFANTIL: RODAS DE LEITURA DE LITERATURA 
COMO PROPOSTA DE APRENDIZAGEM 

15h45 Daniele Aparecida Russo 
Ana Paula Munarim Ruz Lemos 

OFICINA DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA FORMAÇÃO DO 
LEITOR: OBSERVAÇÃO NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

16h Luciana Carolina Santos Zatera Gisele 
Thiel Della Cruz 

LEITURA MEDIADA E FORMAÇÃO DE LEITORES: ESTRATÉGIAS 
DE COMPREENSÃO LEITORA COM LIVROS LITERÁRIOS INFANTIS 

16h15 Teresa Cristina Aliperti França 
Domingues 

PRÁTICAS DE LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO EM SALA DE AULA: 
RODA DE LEITURA/SALA DE LEITURA 

16h30 Patrícia Pimentel Marques Cêsca PELOS CANTOS E ENCANTOS DA LEITURA: TRABALHANDO O 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DO LEITOR EM UMA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINAR 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Maria Teresa Gonçalves Pereira POESIA É DIFÍCIL? SIM. NÃO. DEPENDE 

15h45 Ana Paula Oliveira Macri Rodrigues 
Tania Maria Nunes de Lima Camara 

UMA PROPOSTA DE ANÁLISE SEMIOESTILÍSTICA DA OBRA VENDO 
POESIA, DE LEO CUNHA 

16h Abraão Vitoriano de Sousa 
Maria Lúcia Pessoa Sampaio 

PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA: A RECEPÇÃO DO TEXTO 
POÉTICO EM SALA DE AULA 

16h15 Morgana Ribeiro dos Santos CORDEL FABULOSO 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 30 de setembro – 17h30 a 19h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

17h30 Juliene Kely Zanardi LITERATURA EM TELA: PRÁTICAS DE LEITURA NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA 

17h45 Ana Suellen Martins 
Micheli Antonia Salles 

PRÁTICAS DE LEITURA DURANTE O ENSINO REMOTO: 
POSSIBILIDADES DE APROXIMAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO E O 
LEITOR 

18h Jamile Rossetti de Souza 
Renata Junqueira de Souza 

AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA E O ENSINO REMOTO: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES 

18h15 Luciana Ferreira Leal AS PRÁTICAS DE LEITURA COMO ALTERNATIVAS PARA FORMAR 
LEITORES EM TEMPOS DE PANDEMIA 

18h30 Danilo Augusto da Silva 
Tania Maria Nunes de Lima Camara 

BISA BIA, BISA BEL E FELIZ ANO VELHO: O ESPAÇO DA MEMÓRIA 
AFETIVA NA PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 Debate 
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Quarta Sessão: 1 de outubro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Samara Gabriela Leal França LEITURAS AFRICANAS, AFRO-BRASILEIRAS E SUAS 
MANIFESTAÇÕES 

15h45 Tatiana Nunes de Lima Camara DE CONTO EM CONTO... 

16h Raquel Pontes Avila UM MACHADO DE ASSIS PARA CADA 

16h15 Márcia da Gama Silva Felipe SUBJETIVIDADE E FANTASIA: A SEMIOSE DO PRECONCEITO NA 
LITERATURA INFANTOJUVENIL 

16h30 Tatiane Mendes da Silva  
Denise Salim Santos 

PARA DIZER MAIS DO MESMO - UMA ANÁLISE TEÓRICA E PRÁTICA 
DO PROCESSO SINONÍMICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
LEITURA NO CONTO “O MENINO DO SAPATINHO”, DE MIA COUTO 

 Debate 

 
RESUMOS 

13.1. PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA: 
A RECEPÇÃO DO TEXTO POÉTICO EM SALA DE AULA 

Abraão Vitoriano de Sousa 
Maria Lúcia Pessoa Sampaio 

Nos últimos anos, as práticas de leitura literária em sala de aula têm mobilizado diferentes discussões, 
considerando os saberes docentes e o tratamento do texto literário em suas múltiplas dimensões. 
Especificamente, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, convém explicitar vivências criativas que 
contribuam para o desenvolvimento de leitores refletivos e interessados em descobrir/participar das 
nuances desse processo. Este artigo busca analisar a receptividade dos alunos aos poemas e os efeitos de 
sentidos provocados em práticas de leitura numa turma dos Anos Iniciais. Tal pesquisa justifica-se em prol 
da formação de leitores pelo viés da literatura, focalizando na dimensão lúdica e estética do poema uma 
oportunidade de experiência linguística e afetiva. Como aporte teórico, destacam-se os estudos sobre a 
formação do leitor literário (COLOMER, 2007; COSSON, 2016) e recepção de leitura (BORDINI, 1986; 
ZILBERMAN, 2001). Decorrente de uma pesquisa qualitativa e interventiva, desenvolvida no Programa do 
Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional (ProfLetras), da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN); o corpus desse estudo constitui-se de vivências com a leitura de poemas numa turma 
do 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal do alto sertão paraibano e apreciado 
conforme categorias de análise (OLIVEIRA, 2016). Delineando resultados, vislumbra-se o envolvimento 
dos alunos no processo de apreciação e recepção dos textos poéticos, expandindo seus horizontes de 
sentidos e tendo um contato mais lúdico e enriquecedor com a poesia. 
Palavras-chave: Leitura Literária. Poema. Recepção. Formação de Leitores. Anos Iniciais. 
 

13.2. UMA PROPOSTA DE ANÁLISE SEMIOESTILÍSTICA  
DA OBRA VENDO POESIA, DE LEO CUNHA 

Ana Paula Oliveira Macri Rodrigues 
Tania Maria Nunes de Lima Camara 

De acordo com Costa Val (1999), denomina-se texto a unidade comunicativa básica, quer da escrita, quer 
da oralidade. Koch e Elias (2011), por sua vez, levam em conta o aspecto sócio interacionista em sua 
conceituação. Ao direcionar seu olhar para livros com ilustração ou para livros ilustrados potencialmente 
dirigidos às crianças, Feres (2020, p. 171) propõe uma concepção abrangente de texto, considerando tanto 
o materializado exclusivamente através das palavras, quanto o realizável “por uma mistura de tipos 
sígnicos”. Este trabalho tem por objetivo investigar a obra Vendo poesia (2010), de autoria de Leo Cunha, 
tendo em vista que nela parcela verbal e parcela imagética são indissociáveis. A composição literária em 
exame destaca-se pela intertextualidade intergêneros que, de acordo com a conceituação de Marcuschi 



140 

 

 

(2002), materializa-se quando um determinado gênero assume a função de outro, subvertendo seu 
modelo global. Para tecer comentários sobre intertextualidade e empreender uma análise 
semioestilítsica, selecionou-se três poemas — assim foram considerados neste trabalho — A pedra no 
caminho, Vendo poesia e Peixe operário. A abordagem teórica ampara-se, principalmente, em: Paulino; 
Walty; Curry (1995); Costa Val (1999); Marcuschi (2002); Koch e Elias (2011); Feres (2020); Monteiro 
(2009); Martins (2012); Saganogo (2010). O exame dos poemas selecionados permite estabelecer relações 
intertextuais, comentar polissemias e evidenciar alguns dos recursos estilísticos neles presentes, além de 
ampliar a discussão — sem sentenciar — a respeito das características do livro ilustrado potencialmente 
dirigido à infância e sobre o fato de a poesia não se restringir a um gênero específico. 
Palavras-chave: Análise estilística. Intertextualidade. Linguística textual. Leo Cunha. Vendo poesia. 
 

13.3. PRÁTICAS DE LEITURA DURANTE O ENSINO REMOTO:  
POSSIBILIDADES DE APROXIMAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO E O LEITOR 

Ana Suellen Martins 
Micheli Antonia Salles 

Na escola, diariamente, o estudante tem contato com obras literárias e práticas de leitura mediadas pelo 
professor a fim de contribuir para a formação do leitor. Com o ensino remoto, como incentivar e 
desenvolver a leitura de modo a ser significativa ainda mais na fase de alfabetização? Mesmo com tantos 
desafios impostos pelo momento, foram propostas atividades de leitura para que os responsáveis 
realizassem com as crianças semanalmente. O projeto foi desenvolvido com alunos do 2º ano do ensino 
fundamental de uma escola da rede pública em Assis (SP). O objetivo foi possibilitar o contato com o texto 
literário em alguma prática de leitura em casa: escuta de histórias contadas no Youtube, leitura de um 
livro impresso ou digital feita por um adulto ou o reconto de alguma história da infância. Os responsáveis 
foram orientados a como conduzir este momento para que tal atividade fosse significativa para a criança. 
Ao incluir a contação de histórias, buscou incentivar o contato com a literatura nas suas diversas formas 
e, assim, não se limitar ao livro impresso. Foi possível manter e incentivar as práticas de leitura com os 
estudantes por meio da parceria com os responsáveis e promover o acesso às obras literárias seja no seu 
formato escrito ou oral. Os pressupostos teóricos deste trabalho pautam-se na concepção de literatura 
de Antônio Candido, das estratégias de leitura propostas por Isabel Solé, do ensino de literatura nos 
estudos de Marisa Lajolo e Regina Zilberman. 
Palavras-chave: Práticas de leitura. Texto literário. Ensino remoto. Alfabetização. Formação do leitor. 
 

13.4. O UNIVERSO INFANTIL: RODAS DE LEITURA DE LITERATURA  
COMO PROPOSTA DE APRENDIZAGEM 

Carmelinda Carla Carvalho e Silva 
Cosson (2011, p. 103) afirma que a leitura não se trata apenas de uma simples busca por decifrar palavras, 
mas sim uma experiência de dar sentido ao mundo por meio de palavras que falam de palavras, 
transcendendo os limites de tempo e espaço, daí a importância das rodas de leituras na educação infantil, 
pois é um início de um estímulo capaz de formar grandes leitores. Ressalta-se que durante todo esse 
processo de desenvolvimento da criança não podemos eximir que os pais são responsáveis pela 
continuidade do estímulo a leitura, pois tal estímulo deve acontecer na escola, mas em casa também; 
cabendo aos pais o maior aproveitamento de tempo disponível, estimulando nas crianças com relação à 
criatividade e à imaginação, instigando-as aproveitando o interesse delas através de imagens, desenhos, 
contos, fábulas entre tantas outras possibilidades de leitura. O presente trabalho aborda os conceitos de 
leitura, bem como sua importância na formação do indivíduo e a utilização das rodas de leitura como 
forma de despertar na criança o gosto por ler e assim transformar-se em um sujeito não apenas 
decodificador no ato de visualizar textos, mas um leitor capaz de compreender, se portar como um crítico 
e, a partir de suas leituras, expandir um leque de possibilidades de interpretações, de forma que esse 
leitor possui um papel consideravelmente ativo diante do ato de ler. Para tal pesquisa, nos utilizamos de 
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teóricos tais como Cramer e Castle (2001), Brandão e Rosa (2011), Cosson (2014), Freire (1997), Lajolo 
(1996), Coelho (2000), Paim (2000) e Maricato (2005). 
Palavras-chave: Leitura. Educação Infantil. Estratégia. Proposta. Formação. 
 

13.5. OFICINA DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA FORMAÇÃO DO LEITOR:  
OBSERVAÇÃO NO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Daniele Aparecida Russo 
Ana Paula Munarim Ruz Lemos 

A fim de formar leitores que conscientemente utilizam as estratégias de leitura quando leem (Girotto; 
Souza, 2010), apresentamos uma observação de aula da turma B do 2º ano do Ensino Fundamental de 
uma escola municipal de tempo integral do oeste paulista, em que no horário contrário as aulas regulares, 
ocorrem oficinas, dentre elas, a de Estratégias de Leitura. Na aula observada, a estratégia trabalhada foi 
conexão texto-leitor com o livro Bom dia todas as cores, de autoria de Ruth Rocha e ilustrações de Alberto 
Linares (1998). O percurso reflexivo suscitou no entendimento de que os alunos têm acesso a literatura 
infantil de qualidade no que diz respeito à literariedade (Faria, 2016) dos livros e, por meio da atividade 
com as estratégias de leitura, eles participaram responsivamente (Volochinov, 2017; Bakhtin, 2011) da 
leitura, porém, a professora enfatizou o passo-a-passo e as nomenclaturas da oficina, didatizando a aula. 
Para um melhor resultado, ela poderia ter conduzido a leitura sem esse enfoque e, assim, ter oportunizado 
espaço para os alunos perceberem a mobilização das estratégias como um diálogo possibilitador de 
sentidos a depender da troca com cada leitor. Mesmo observando alguns pontos a serem melhorados, a 
oficina é importante para os alunos compreenderem as estratégias de compreensão leitora como um 
caminho facilitador do aprendizado do ato de ler, além do contato direto com obras de qualidade estético-
literária e gráfico editorial. 
Palavras-chave: Ato de ler. Leitura literária. Estratégias de leitura. Literatura infantil. Ensino Fundamental. 

 
13.6. BISA BIA, BISA BEL E FELIZ ANO VELHO:  

O ESPAÇO DA MEMÓRIA AFETIVA NA PRODUÇÃO DE SENTIDO 
Danilo Augusto da Silva 

Tania Maria Nunes de Lima Camara 
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma proposta didática com o primeiro capítulo do 
livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, juntamente como a obra Bisa, Bia, Bisa Bel, de Ana Maria 
Machado, com o intuito de refletir sobre o papel da memória na leitura literária. Mais que um simples 
processo de recordar, a memória é aqui entendida como um processo dinâmico de atribuição de 
sentidos às experiências temporais dos sujeitos, em uma constante conjugação entre passado e 
presente. Tal concepção conflui com a narrativa das obras selecionadas, de maneira que possibilitam 
uma reflexão sobre a temática na literatura infantojuvenil, pois os textos valorizam a realidade e a 
fantasia dos sujeitos em processo de construção identitária e amadurecimento emocional. Dessa forma, 
o presente texto busca discorrer sobre como a imersão dos alunos na experiência das leituras literárias 
propostas potencializa um processo disparador de memórias. Defendemos que a proposta ora 
apresentada, cujo foco são turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, pode contribuir para um 
olhar dos estudantes sobre o texto literário em uma perspectiva mais atraente, dinâmica e significativa. 
Para articular a prática, em sala de aula, da leitura literária com os saberes teóricos, partimos do 
pressuposto de que a leitura é uma atividade social, permeada pelas convenções comunicativas da 
comunidade e dos sujeitos nela envolvidos, tal como defendido por Kleiman (2000) e Koch (2006). 
Ademais, apoiamo-nos nas discussões teóricas acerca do tema da mediação pedagógica (FREITAS, 2012) 
e do Letramento Literário (PAULINO; COSSON, 2009; MAGDA 2011). 
Palavras-chave: Leitura literária. Ensino. Prática docente. 
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13.7. AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA E O ENSINO REMOTO:  
DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Jamile Rossetti de Souza 
Renata Junqueira de Souza 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “A formação de leitores e a aquisição da leitura e da escrita 
nos anos iniciais”, que vem sendo desenvolvido no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Roraima (CAp/UFRR), desde 2019. O recorte aqui apresentado aborda as práticas desenvolvidas com as 
turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental, durante o ensino remoto emergencial de 2020 e parte 
de 2021. O objetivo foi analisar as possibilidades e desafios do trabalho com as estratégias de leitura em 
meio digital, com foco nas ações e reações das crianças diante das propostas. Como tessitura teórica, 
parte-se das conceituações de leitura de Kleiman (2013), Jouve (2002) e Lajolo (2008); a conceituação de 
literatura infantil a partir de Coelho (2000), Cademartori (2012), Colomer (2017) e Zilberman (1987) e, 
formação de leitores e as estratégias de leitura, com base em Cosson (2014), Girotto e Souza (2010) e Solé 
(1998). A pesquisa de natureza aplicada (BOAVENTURA, 2004), possui abordagem qualitativa, de base 
interpretativista (TRIVIÑOS, 2010), caracterizando-se como uma pesquisa colaborativa (BORTONI-
RICARDO, 2008). Inicialmente, ações ocorreram semanalmente, organizadas em grupos de até 7 (sete) 
crianças. As plataformas utilizadas foram Google Meet, Zoom, Youtube e o ambiente virtual da UFRR, 
chamado de SIGA-A. Os resultados parciais indicam que trabalhar com as estratégias de leitura durante o 
ensino remoto possibilitou momentos ricos de análise e exploração de obras literárias, de forma que 
passaram a argumentar e refletir com maior propriedade em propostas de leitura e de escrita de 
diferentes áreas do conhecimento. 
Palavras-chave: Estratégias de leitura. Formação de leitores. Leitura literária. Ensino remoto. 

 
13.8. LITERATURA EM TELA: PRÁTICAS DE LEITURA NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

Juliene Kely Zanardi 
A pandemia do novo coronavírus trouxe grandes desafios para a educação. Com a suspensão completa 
ou parcial de atividades presenciais, educadores de todas as áreas do conhecimento precisaram, de forma 
repentina, reinventar suas práticas para se adaptar ao ensino realizado de forma online. Nesse contexto, 
a formação do leitor, que já configurava um desafio, ganha novos contornos, uma vez que a mediação do 
professor, que é de extrema importância nesse processo, passa a ser feita também de maneira remota. 
Diante de tal panorama, o presente trabalho tem como foco o relato de uma experiência de prática de 
leitura realizada com turmas de Ensino Fundamental, no contexto do ensino online, a partir de uma versão 
em quadrinhos da obra O diário de Anne Frank. Tomando como base o conceito de multiletramentos, 
desenvolvido pelo Grupo de Nova Londres e difundido no Brasil por pesquisadores como Roxane Rojo 
(2015), objetiva-se demonstrar como plataformas digitais, como o AVA e o Google Meet, podem ser 
utilizadas como ferramentas profícuas de mediação de leitura do texto literário. Para ancorar o trabalho 
de leitura com o gênero diário (e também com sua adaptação em formato de quadrinhos), utilizam-se 
ainda como fundamento a teoria dialógica concebida por Mikhail Bakhtin (2011), os estudos de Phillipe 
Lejeune (2008) acerca dos gêneros autobiográficos e os trabalhos de Rodrigues (2013) e Bitazi (2015) 
sobre o uso de adaptações em quadrinhos no ensino de literatura. 
Palavras-chave: Práticas de leitura. Formação do leitor. Multiletramentos. Textos autobiográficos. 
Adaptação em quadrinhos. 
 

13.9. LEITURA MEDIADA E FORMAÇÃO DE LEITORES:  
ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA COM LIVROS LITERÁRIOS INFANTIS 

Luciana Carolina Santos Zatera 
Gisele Thiel Della Cruz 

Este trabalho aborda a prática de leitura mediada, por meio de estratégias de compreensão leitora. Tem 
como objetivo apresentar possibilidades para a prática de mediação de leitura de livros literários infantis, 
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especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. A mediação de leitura é uma atividade escolar 
imprescindível à formação de leitores literários. Por isso, professoras e professores são peças-chave na 
efetivação de práticas escolares voltadas ao letramento, uma vez que a simples exposição dos estudantes 
a textos literários não forma leitores. É preciso investir em atividades de mediação de leitura literária na 
escola, como o uso de estratégias que contribuam para o desenvolvimento da compreensão leitora dos 
alunos. Desse modo, a fundamentação teórica foi baseada em autores (as) que tratam de mediação e 
estratégias de leitura, como Cerrillo (2002); Souza (2019); Santos; Marques Neto e Rösing (2009); Bortoni-
Ricardo (2012); Cosson (2020) entre outros. Além disso, dados recentes baseados na pesquisa “Retratos 
da Leitura no Brasil” foram apresentados, a fim de melhor compreender o que se pode fazer para 
promover a leitura literária na escola a favor da formação de leitores. Este trabalho tem caráter qualitativo 
e, além de apresentar uma pesquisa bibliográfica acerca da temática, relata a experiência vivenciada em 
um quarto ano do Ensino Fundamental de um colégio da rede privada de Curitiba, a partir da leitura 
mediada do livro À espera do sol, de Ana Rapha Nunes, e de uma sequência didática baseada em 
estratégias de leitura. 
Palavras-chave: Leitura literária. Mediação. Estratégias de leitura. Formação de leitores. 
 

13.10. AS PRÁTICAS DE LEITURA COMO ALTERNATIVAS PARA FORMAR LEITORES  
EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Luciana Ferreira Leal 
A presente comunicação objetiva apresentar os resultados obtidos na execução do projeto “Práticas de 
leitura e a formação do leitor literário”, realizado pelo subprojeto de Letras do Pibid da UNESPAR, o qual 
buscou despertar o gosto e o prazer pela leitura de textos literários em alunos dos sextos anos de uma 
escola estadual no Município de Paranavaí/PR. Para tanto, a fundamentação teórica sobre a abordagem 
da leitura literária no contexto escolar foca as práticas de leitura e os aspectos da sequência básica, 
proposta por Rildo Cosson (2016). A partir dessas teorias, foi elaborada uma sequência didática, com as 
práticas de leitura. Para a realização do projeto foram utilizados quatro contos de João Anzanello 
Carrascoza, presentes no livro Aquela Água toda (2012). Sabia-se que trabalhar remotamente com 
práticas de leitura durante a pandemia seria desafiador, mas muito importante. Em um país onde a 
pandemia evidencia e aprofunda desigualdades, o trabalho com a literatura amplia os direitos, ao menos 
o direito à leitura. A literatura representa uma tentativa de enfrentar tudo que é imprevisto ou infeliz na 
existência humana. Como a maioria dos alunos não tem acesso a livros dentro de casa, as práticas de 
leitura com textos literários contribuem para o refúgio, o acalento e para a possibilidade de pensar em 
outros futuros. A literatura é importante na formação de crianças e jovens. Ler livro e ter acesso à cultura 
contribui para conscientização e leitura de mundo. 
Palavras-chave: Literatura. Práticas de Leitura. Formação do leitor. Atividades Remotas. Sequência básica. 

 
13.11. SUBJETIVIDADE E FANTASIA: A SEMIOSE DO PRECONCEITO  

NA LITERATURA INFANTOJUVENIL 
Márcia da Gama Silva Felipe 

Professores do ensino básico são frequentemente demandados para o desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares com os discentes, tendo como fio condutor um tema transversal. As relações 
interpessoais são recorrentes nesse cenário e, não raramente, associadas ao tema dos preconceitos 
diversos que nascem no seio da sociedade. Nessa mesma vertente, os livros paradidáticos trazem em suas 
narrativas personagens que protagonizam cenas nas quais são vítimas e, não raramente, atravessam um 
processo de superação, servindo de inspiração aos leitores infantojuvenis. Nessa perspectiva, nosso 
objetivo é propor o desenvolvimento de uma sequência básica de leitura da obra A terra dos meninos 
pelados, de Graciliano Ramos, cuja narrativa traz como temática o desenvolvimento da subjetividade e da 
fantasia como estratégia de superação do preconceito. O embasamento teórico será norteado pelos 
pressupostos de Cosson (2009) e Simões (2019), cujos estudos fundamentam as análises aqui 
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desenvolvidas. Nossa proposta está estruturada em duas vertentes que se integram e se desenvolvem de 
forma concomitante. A primeira vertente sugere etapas de execução de um projeto de leitura, a partir de 
ações que contribuam para o processo de letramento literário. A segunda apresenta estratégias de leitura, 
pautadas na contribuição da Semiótica americana, para a identificação de signos textuais e de pistas de 
leituras que potencializam o aprendizado da leitura e da interpretação de texto literário. 
Palavras-chave: Letramento literário. Interpretação. Semiótica. Sequência básica. Preconceito. 

 
13.12. POESIA É DIFÍCIL? SIM. NÃO. DEPENDE 

Maria Teresa Gonçalves Pereira 
A poesia está na vida. No dia a dia. Na natureza. Nos espaços que ocupamos. O foco aqui, entretanto, é a 
sala de aula. A poesia torna-se talvez a parte mais sacrificada da literatura infantojuvenil. E isso se deve, 
sem dúvida, à mediação inadequada. Imaginamos que a criança não aprecie poesia por não a entender. 
Assim, é papel do professor mudar esse quadro. O mundo infantil é repleto de imagens, como a poesia. 
Fantasia e sensibilidade caracterizam ambos. Então, dois motivos podem gerar essa dificuldade: a seleção 
dos poemas e sua abordagem. Aqui entra a figura do professor que ocupa papel fundamental nesse 
processo e, o 1º passo, é como ele a vê, como a sente, como a trata. Evidentemente se não a apreciar, se 
ela não pertencer a sua rotina de vida, tudo se tornará obstáculo para chegar com sucesso ao aluno. 
Acreditamos que não seja o caso. Então, a preocupação se dirige para a escolha de autores cuja linguagem 
em forma e conteúdo alcance a criança e o jovem para neles encontrar ressonância. Vinicius de Moraes, 
Cecília Meireles, José Paulo Paes, Sérgio Caparelli, Roseana Murray, dentre outros, atendem às 
características assinaladas. O gosto e a emoção sob diferentes formas estéticas aparecerão com mediação 
eficaz e consistente. E poesia não é para extrair mensagem, mas para proporcionar puro deleite ao ouvi-
la, deixando a sensibilidade fluir livremente. Sente-se mais do que se compreende. Assim, no espaço da 
escola pode-se, dependendo de como se aborda a poesia, estimular a sua permanência na vida. O apoio 
teórico do presente estudo fundamenta-se, entre outros autores, em Bordini (1991) e Paes (1996). 
Palavras-chave: Texto literário. Poesia. Crianças e Jovens. Sala de aula. Mediação. 

 
13.13. CORDEL FABULOSO 

Morgana Ribeiro dos Santos 
Este artigo foi produzido a partir dos estudos realizados para compor a tese de doutorado Perspectivas da 
literatura de cordel no Ensino Fundamental II, defendida no Instituto de Letras da UERJ, em 2018. 
Investiga-se, neste trabalho, o diálogo da literatura de cordel com outros gêneros textuais, a saber, a 
fábula, a lenda e o conto de fadas, manifestações narrativas adequadas a leitores de todas as idades, 
especialmente, ao público infantojuvenil, visto que provocam o encantamento, despertam a imaginação 
e apresentam uma leitura do mundo e das relações humanas de maneira delicada e profunda. Com base 
no cordel “O coelho e o jabuti”, de Arievaldo Viana (2011) e com o aparato teórico de Cascudo (2006), 
Simões (2009), Bakhtin (2000) e outros autores, observa-se como o cordel reelabora fábulas, lendas e 
contos de fadas, direcionando-se ao interesse infantojuvenil, ressignificando essas narrativas, com o 
acréscimo do elemento regional nordestino. Na leitura do cordel de Viana (2011), analisam-se, sobretudo, 
os substantivos, os adjetivos e as locuções adjetivas, a fim de entender como essas categorias contribuem 
para a arquitetura sígnica do texto e para a representação da vitória do mais fraco sobre o mais forte, por 
meio da humildade, da solidariedade e da inteligência. Em adaptações como essa, o cordel estabelece 
relações de sentido com outros gêneros textuais e dialoga com a cultura universal. Além disso, ao 
direcionar-se aos mais jovens, amplia as perspectivas de futuro, despertando novos leitores e possíveis 
novos autores para essa manifestação da literatura popular. 
Palavras-chave: Cordel. Fábula. Lenda. Conto de fadas. Literatura infantojuvenil. 
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13.14. PELOS CANTOS E ENCANTOS DA LEITURA: TRABALHANDO O PROCESSO  
DE FORMAÇÃO DO LEITOR EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

Patricia Pimentel Marques Cêsca 
Tania Maria Nunes de Lima Camara 

A compreensão do que se lê é fundamental para a realização diversas atividades do cotidiano. A primeira 
leitura geralmente acontece no ambiente familiar, e os cuidadores têm um papel fundamental nesse 
processo. No âmbito educacional, espera-se que a evolução dessa competência se dê por intermédio da 
escola, porém, no que diz respeito à leitura, há dois obstáculos para seu sucesso: o primeiro deles reside 
no fato de muitos docentes, por não serem da área de Língua Portuguesa, se ausentam da 
responsabilidade de conduzir o aluno à leitura, acreditando que esta não lhe compete; o segundo, é que 
a leitura, quando trabalhada, é algo mecânico e punitivo, uma leitura sem sentido e sem prática social. 
Diante disso, com o intuito de promover uma atividade significativa e consistente, em que o aluno seja 
inserido no processo e consiga ter acesso ao universo leitor, o objetivo deste trabalho, por meio de 
pesquisa bibliográfica, consiste em estimular a prática da leitura como projeto pedagógico, através do 
livro paradidático Aritmética da Emília de Monteiro Lobato (2009). Perante ao exposto, serão trabalhados 
os conceitos de Solé (1998), sobre a prática da leitura como projeto curricular; de Pennac (1993), sobre a 
importância da leitura em família; e de Fazenda (1993), a respeito do projeto interdisciplinar. 
Palavras-chave: Livro paradidático. Prática da leitura. Projeto interdisciplinar. 

 
13.15. UM MACHADO DE ASSIS PARA CADA 

Raquel Pontes Avila 
Este artigo tem por objetivo contribuir com o debate sobre a presença das obras de Machado de Assis nas 
salas de aula das escolas brasileiras, com enfoque nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Devido à 
complexidade, já amplamente comentada, da literatura machadiana, o tema tende a ser reduzido a uma 
questão de se trabalhar ou não o autor com crianças e adolescentes. Tal simplificação pressupõe que 
somente leitores adultos o compreendem, e tende a ignorar outras dimensões do processo de ensino, 
especialmente na esfera pública. Estende-se, então, o debate, tomando-se a literatura como direito, 
noção defendida por Antonio Candido, para refletir o impacto da organização social na formação dos 
novos leitores. Nesse sentido, pensar práticas de letramento literário é também refletir sobre as 
dificuldades enfrentadas por professores e alunos dentro e fora do ambiente escolar. Na parte final, como 
maneira de reconhecer a relevância do autor, sem olvidar que se trata de um desafio para todos, o artigo 
traz sugestões de contos de Machado destinados a cada ano de escolaridade. Para cumprir a proposta, 
recorre-se, entre outros, aos estudos de Rildo Cosson, que afirma ser necessário ensinar a ler literatura. 
O acesso isolado aos livros não garante a prática e a compreensão da leitura literária, por isso a escola 
torna-se o lugar, por excelência, onde essas habilidades podem se desenvolver. 
Palavras-chave: Machado de Assis. Letramento literário. Contos. 

 
13.16. LEITURAS AFRICANAS, AFRO-BRASILEIRAS E SUAS MANIFESTAÇÕES 

Samara Gabriela Leal França 
Com foco nas relações étnico-raciais, este projeto de ensino foi idealizado como espaço em que os alunos 
tivessem oportunidade de conversar e refletir acerca de leituras que preservam a cultura afro-brasileira. 
Nesse sentido, compreender a leitura como instrumento de formação crítica do indivíduo é fundamental ao 
trabalho docente, sobretudo, aquele realizado nas escolas públicas. Nessa direção, a sistematização 
pedagógica foi estruturada a partir de três livros: i) Rio acima Mar abaixo, ii) Meu nome é Pomme; iii) Luanda, 
filha de Iansã. Sequencialmente, foram propostas discussões sobre as leituras, uma palestra com a 
presidente do Conselho da Consciência Negra do município de Aguaí, leitura comparada da literatura 
brasileira e africana, releituras a partir de teatro e maquetes, confecção da boneca Abayomi, dentre outras. 
O foco do projeto foi favorecer a formação de leitores competentes, capazes de dialogar com os textos que 
liam, de modo cognitivo e sensível. Para isso, o texto literário foi escolhido como forma de, a partir do fictício 
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e do literário, repensar o real. Após a realização do projeto, pudemos observar o envolvimento dos alunos 
com os temas tratados, assim como a viabilização de uma formação autônoma dos sujeitos envolvidos. As 
ações oportunizaram momentos de escuta, de fala e a elaboração de percepções individuais e/ou coletivas 
de forma a valorizar o respeito ao próximo e à pluralidade cultural. Além disso, a leitura escolar, nessa 
perspectiva, ganhou novas dimensões e novas formas de ver e estar no mundo. Como propõe Jolibert 
(1994), os alunos puderam ser protagonistas, desvendo camadas de leituras. 
Palavras-chave: Relações étnico-raciais. Cultura afro-brasileira. Formação leitora. 

 
13.17. DE CONTO EM CONTO... 

Tatiana Nunes de Lima Camara 
O trabalho com a literatura em sala de aula, junto a alunos do Ensino Fundamental II, com mediação do 
professor, permite um passeio por um universo repleto de plurissignificação, construído a partir dos 
múltiplos olhares dos estudantes na criação e na recriação de histórias; na elaboração de personagens; 
na transferência de contextos narrativos e de outros instrumentos textuais ou linguísticos que permitem 
a diversidade da leitura e infinitude de novos sentidos. Com base nesses aspectos, o presente trabalho 
tem como foco a análise e a reconstrução de narrativas ficcionais, os Contos, a partir da leitura do livro 
Faz de Conto, o qual reúne autores como Mário Quintana, Ignácio de Loyola Brandão, Sylvia Orthof, Luís 
da Câmara Cascudo, Cora Coralina, Sidônio Muralha e Marina Colasanti. Tomando como apoio para 
análise os livros Letramento Literário, de Rildo Cosson; Por que estudar literatura?, de Vicente Jouve e 
Literatura Infantojuvenil: leituras críticas, das autoras Maria Zaira Turchi e Vera Maria Tietzmann Silva, 
objetiva-se mostrar de que maneira a leitura de conto pode estimular novas produções literárias, 
recontos, diferentes desfechos, deslocamentos de personagem para outros contextos, com o fito de se 
construir diferentes sentidos, a partir do olhar do leitor e da experiência de mundo que ele possui. Para 
que sejam verificadas as perspectivas mencionadas, serão utilizadas como aportes teóricos também as 
obras Do mundo da leitura para a leitura do mundo de Marisa Lajolo e Produção textual, análise de 
gêneros e compreensão de Luís Antônio Marcuschi. 
Palavras-chave: Leitura. (Re)criação de histórias. Narrativas. Plurissignificação. 

 
13.18. PARA DIZER MAIS DO MESMO — UMA ANÁLISE TEÓRICA E PRÁTICA DO PROCESSO 

SINONÍMICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA LEITURA NO CONTO “O MENINO DO SAPATINHO”, 
DE MIA COUTO 

Tatiane Mendes da Silva 
Denise Salim Santos 

O ato de ler vai além de uma ação de juntar sílabas, palavras e frases. Nos últimos anos, o termo leitura 
abarca inúmeras acepções, norteando, inclusive, trabalhos com o texto de maneira mais ampla. Quando 
se quer dizer a mesma coisa, usando palavras diferentes, pode-se recorrer ao processo sinonímico. 
Definido como processo de substituição de palavras, sem que o significado seja prejudicado, o sinônimo 
é um recurso gramatical que, além de evitar as repetições desnecessárias, agrega expressividade, 
contribuindo para um texto e leitura mais fluidos. Contudo, o ensino descontextualizado tem esvaziado o 
seu entendimento, logo, é preciso repensar a metodologia para melhorar o ensino-aprendizagem. Nesse 
sentido, o presente trabalho quer investigar o processo sinonímico e suas implicações para o ato de ler 
no conto-corpus O menino no sapatinho, cuja autoria é de Mia Couto, tomando por base uma unidade 
lexical “menino pequenito”, a fim de ressaltar que um recurso linguístico pode levar ao uso de outros. De 
posse do objetivo investigativo, aliado à Teoria Contextual de Lyons (1979) e às contribuições sobre léxico 
de Maria da Graça Krierger (2012), sob uma metodologia de cunho bibliográfico, o intuito é aplicar a teoria 
ao contexto de uso do conto-corpus em análise. Além da investigação teórica, haverá propostas de 
atividades aplicadas em sala de aula, para que se incentive não só a teoria em exercícios contextualizados, 
mas também uma prática que torne o aluno proficiente em leitura. 
Palavras-chave: Leitura. Processo sinonímico. Unidade lexical. 
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13.19. PRÁTICAS DE LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO EM SALA DE AULA: 
RODA DE LEITURA/SALA DE LEITURA 

Teresa Cristina Aliperti França Domingues 
O presente estudo tem como objetivo mostrar a importância das práticas de leitura — Roda de leitura e 
Sala de leitura — no desenvolvimento do prazer e hábito da leitura, na formação de leitores autônomos, 
reflexivos, críticos, ativos e criativos que possam desfrutar ao máximo as possibilidades significantes dos 
textos literários. Irei compartilhar no simpósio a metodologia, o processo e os recursos utilizados no 
trabalho sistemático com as práticas que desenvolvo ao longo do ano com meus alunos do Ensino 
Fundamental I da E. E. Conselheiro Antonio Prado. Para embasar meu trabalho utilizo como 
fundamentação teórica os seguintes autores: Michele Petit, Aidan Chambers, Harold Bloom e o Programa 
Ler e Escrever: guia de planejamento e orientações didáticas da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo. Conforme Petit (2008, p.85), "a partir da infância é que a leitura começa a contribuir para formação 
do espírito crítico e por meio da leitura aprende-se a importância dos exemplos da arte de argumentar, 
de debater". Segundo Bloom (2009, p. 62), a literatura propicia a experiência de uma autonomia e 
“somente a leitura intensa, constante, é capaz de construir e desenvolver um eu autônomo”. Conforme 
elencado por Aidan Chambers, o ato de leitura consiste, em grande medida, na conversa sobre os livros 
que lemos, e o encontro coletivo de leitura possibilita a socialização dos diversos significados. Afinal, a 
construção de sentidos nunca é um ato meramente individual e, sim, dialógico. 
Palavras-chave: Leitura. Texto literário. Hábito. Prazer. Autonomia leitora. 
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SIMPÓSIO 14 

 
Literatura infantil/juvenil: práticas de ensino, formação de leitores e letramento literário 
Coordenação: Thyago Madeira França e Alex Bruno da Silva 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 30 de setembro – 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15:30 Rafaela Pedroso de Oliveira 
Valter Henrique de Castro Fritsch 

O ENSINO DE LITERATURA NA ERA DIGITAL: COMUNIDADES DE 
LEITORES DE HARRY POTTER  

15:45 Simone Oliveira Vieira Peres 
Patrícia Aparecida Beraldo Romano 

CLUBE DE LEITURA ONLINE: COMO OS ESPAÇOS VIRTUAIS TÊM 
SIDO TRANSFORMADOS EM “RODAS DE LEITURA” DURANTE O 
ENSINO REMOTO? 

16:00 Saula Aureliana Felipe 
Thyago Madeira França 

O GÊNERO PODCAST COMO FERRAMENTA PARA PRÁTICAS DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE LITERATURA 

16:15 Giane Aparecida Sales da Silva Mota 
Maria Cristina Peres Vilas 

SACOLA VIAJANTE VIAJA NA PANDEMIA?- REFLEXÕES SOBRE A 
LEITURA NA 1ª INFÂNCIA. 

16:30 José Ribamar Lopes Batista Júnior LITERATURA INFANTOJUVENIL E TECNOLOGIAS DIGITAIS: 
LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DO PROTAGONISMO JUVENIL 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro – 17h30 a 19h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

17:30 Mariana Pires Chaves 
Thyago Madeira França 

PRÁTICA DE LETRAMENTO LITERÁRIO COM CONTOS DE JOÃO 
CARRASCOZA COMO AÇÃO EDUCATIVA E TRANSFORMATIVA 
PARA APENADOS 

17:45 Amanda Maria da Silva 
Thyago Madeira França 

LETRAMENTO LITERÁRIO E CULTURA GOIANA EM NHOLA DOS 
ANJOS E A CHEIA DO CORUMBÁ, DE BERNARDO ÉLIS 

18:00 Caroline Valada Becker 
Thais Boardman de Souza 

EU, DOCENTE, TAMBÉM LEIO!  

18:15 Lays Lins de Albuquerque 
Stéfane de Almeida dos Santos 
Daniela Maria Segabinazi 

CULTURA LITERÁRIA NA ESCOLA: DA SALA DE AULA À BIBLIOTECA  

 Debate 

 

Terceira Sessão: 01 de outubro – 09h a 10h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

09:00 Aldenora Resende dos Santos Neta 
Maria Nubia Barbosa Bonfim 

LETRAMENTO LITERÁRIO E FORMAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE AS 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA LITERATURA NO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

09:15 Gisele de Assis Carvalho Cabral MAX EMILIANO: LEITURA DO LIVRO DE IMAGEM E AS 
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 

09:30 Antonia Lenilma da Silva Gomes 
Antonia Sueli da Silva Gomes Temóteo 

O ENSINO DA LEITURA E DO LETRAMENTO LITERÁRIO NO 
ENSINO INFANTOJUVENIL 

09:45 Leonardo Vinícius Sfordi Silva O MENINO QUE ESPIAVA PARA DENTRO, DE ANA MARIA 
MACHADO: A CENSURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES 

 Debate 
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Quarta Sessão: 01 de outubro – 11h a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11:00 Rebecca de Araújo Ribeiro 
Mariana Passos Ramalhete 

O LABATRUZ E OUTRAS DESVENTURAS, DE JUDITH NOGUEIRA: 
FINAIS TAMBÉM PODEM SER INFELIZES 

11:15 Franciane Lima Sousa 
Dheiky do Rêgo Monteiro Rocha 

POR UMA LEITURA LITERÁRIA NA ROTA DO FANTÁSTICO 

11:30 Alana Lessa de Nascimento Silva 
Maria Valdênia da Silva 

A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO NA ESCOLA: 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

11:45 Aline Mary Ribeiro Pinheiro 
Patrícia Aparecida Beraldo Romano 
 

A CONTRIBUIÇÃO DO CONTO “ACAUÃ”, DE INGLÊS DE SOUSA, 
NA CRIAÇÃO DAS NARRATIVAS ORAIS DE EXPERIÊNCIA 
PESSOAL: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE ALUNOS – 
LEITORES DO 7º ANO EM TUCURUÍ – PA 

 Debate 

 
RESUMOS 

14.1. A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO NA ESCOLA:  
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

Alana Lessa do Nascimento Silva 
Maria Valdênia da Silva 

A formação do leitor literário na escola exerce grande contribuição na construção intelectual do sujeito 
leitor, pois o acesso às diversas atividades em torno do processo de ensino-aprendizagem da literatura 
colabora para o desenvolvimento do letramento literário do aluno. Diante dessa necessidade, e 
percebendo lacunas existentes neste processo, é que propomos uma oficina de leitura coletiva, baseada 
no livro infantojuvenil O pequeno príncipe preto, de Rodrigo França. A atividade será direcionada para 
alunos do ensino fundamental II de uma escola pública localizada na cidade de Fortaleza-CE. A obra 
escolhida pretende despertar o sentimento de respeito e identificação entre as crianças. Além de 
evidenciar a importância da presença de um personagem negro em clássicos da Literatura Infantil. As 
discussões girarão em torno da identificação, da representatividade e do combate as questões raciais, 
inserindo os conceitos de respeito e igualdade entre os estudantes. A nossa pesquisa está fundamentada 
na Teoria da Estética da Recepção, de Hanz Robert Jauss e Wolfgang Iser, e tem como objetivo contribuir 
para a formação do leitor crítico, fomentando o interesse pela leitura além do espaço escolar. Dessa 
forma, pretendemos colaborar com a sociedade na construção de cidadãos mais conscientes e 
combatentes em relação às questões sociais, como o racismo e, sobretudo, exteriorizar o respeito pela 
história e ancestralidade do povo negro. 
Palavras-chave: Literatura. Leitura Infantojuvenil. Formação do Leitor Literário. Letramento. 

14.2. LETRAMENTO LITERÁRIO E FORMAÇÃO:  
REFLEXÕES SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA LITERATURA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

Aldenora Resende dos Santos Neta 
Maria Nubia Barbosa Bonfim 

O trabalho tem como objetivo investigar as representações sociais da literatura no curso de Pedagogia da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Dessa forma, a pesquisa parte da seguinte questão: quais as 
representações sociais criadas durante o curso de Pedagogia sobre a literatura? Neste sentido, analisou-
se o Projeto Pedagógico do curso e aplicou-se um questionário, no início da disciplina Educação e 
literatura, para 40 graduandos/as, indagando-os sobre qual o lugar da literatura na sua vida e na sua 
formação inicial. Nessa perspectiva, a pesquisa tem como base teórica os estudos de Jorge Larrosa (2004, 
2002) e Serge Moscovi (1986; 2001; 2013), os quais tratam sobre Literatura e Representações Sociais, 
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respectivamente. Para a metodologia, optou-se pela análise de conteúdo de Bardin (2006), cujos estudos 
permitiram a sistematização dos dados coletados. Os resultados indicam que o curso pesquisado oferece 
somente duas disciplinas: Educação e Literatura e Literatura Infantojuvenil. Contudo, elas se localizam no 
eixo formativo de “Disciplinas Diversificadas”, ou seja, optativas e aparecem “adormecidas” no currículo 
do curso. No questionário, os/as estudantes responderam que não há tempo para a leitura literária, já 
que precisam se dedicar às leituras técnicas do curso, bem como enfatizaram que não tiveram contato, 
em outras disciplinas, com o universo da literatura. Nesse sentido, as representações sociais da literatura 
capturadas na pesquisa demonstram um esvaziamento do letramento literário e da experiência da 
literatura na formação de professores/as. Nessa medida, os autores consultados destacam a necessidade 
de recuperar a categoria dessa experiência para o pensamento da formação. 
Palavras-chave: Letramento literário. Formação. Representações sociais. Literatura. Pedagogia. 

14.3. A CONTRIBUIÇÃO DO CONTO “ACAUÃ”, DE INGLÊS DE SOUSA,  
NA CRIAÇÃO DAS NARRATIVAS ORAIS DE EXPERIÊNCIA PESSOAL: 

UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE ALUNOS-LEITORES DO 7º ANO EM TUCURUÍ - PA 
Aline Mary Ribeiro Pinheiro 

Patrícia Aparecida Beraldo Romano 
As narrativas estão presentes em todos os tempos, lugares e em todas as sociedades, desde as culturas 
compartilhadas de forma basicamente oral até a cultura escrita e o processamento eletrônico da 
informação. Dessa forma, este projeto visa despertar, por meio das narrativas orais de experiência pessoal 
dos alunos de uma turma do 7º ano da Escola de Ensino Fundamental Manoel Carlos em Tucuruí - PA, o 
incentivo à leitura e à produção textual a partir da influência do conto “Acauã”, de Inglês de Sousa, que 
retrata a realidade do povo ribeirinho, suas crenças, superstições, mistérios, experiências, lembranças e 
mitos. Este estudo se justifica porque quando se propõe ao aluno fazer da sua própria vida uma narrativa 
oral que será contada a outros, ele retoma sua história e a repassa aos demais membros da sala ou da 
escola de maneira ordenável e descritível em termos de sua estrutura e função. Nesse caso, trabalha-se 
uma forma de resgatar a tradição cultural, costumes e linguagens de um povo, sempre destacando seu 
contexto social que é a história da sua própria vida, para desenvolver a partir dela uma série de textos 
narrativos. Ademais, a leitura, escrita, oralidade e socialização com outras pessoas serão de grande 
relevância para seu desenvolvimento pessoal, cultural e intelectual, assim como o estudo da poética do 
autor Inglês de Sousa, que despertará o interesse pela leitura literária, em especial a literatura paraense, 
que ainda é desconhecida por muitos alunos. Logo, este trabalho contribuirá para uma mudança 
significante na prática pedagógica das aulas de Literatura. 
Palavras-chave: Narrativa oral. Memórias. Literatura. Contos. Leitura. 

14.4. LETRAMENTO LITERÁRIO E CULTURA GOIANA  
EM “NHOLA DOS ANJOS E A CHEIA DO CORUMBÁ”, DE BERNARDO ÉLIS 

Amanda Maria da Silva 
Thyago Madeira França 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as diversas etapas de uma sequência básica de 
letramento literário (COSSON, 2006), tomando como objeto o conto “Nhola dos anjos e a cheia do 
Corumbá” do autor goiano Bernardo Élis. A narrativa apresenta elementos discursivos relacionados à 
cultura e ao regionalismo do estado de Goiás, além de incitar em seu enredo importantes discussões 
sobre a natureza humana. Nesse sentido, a sequência básica proposta toma como entrada temática 
elementos discursivos sobre a cultura goiana, com o objetivo de promover uma imersão do agente de 
saber literário (aluno-leitor) que estuda em Goiás na narrativa, de modo a se compreender pertencente 
ao universo cultural apresentado, ao reconhecer práticas sociais que formam a identidade cultural do 
povo goiano. A partir do entendimento de que o domínio efetivo da linguagem literária é uma forma de 
empoderamento e que, por isso, o acesso à literatura não pode ser negado, defendemos ser produtiva 
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a utilização de textos literários que estabeleçam um diálogo interdiscursivo entre o universo ficcional 
proposto por Élis e as experiências sociais que se cristalizam enquanto memórias coletivas dos sujeitos 
que são interpelados pelo espaço em que vivem. Para professores que dão aula no estado goiano e 
objetivam a formação de leitores literários, evidenciamos que se trata de um conto com potencial de 
contribuição formativa, para outras realidades geográficas, além das reflexões sobre a natureza humana 
instauradas no conto, demonstramos a possibilidade de apresentar o universo ficcional de Bernardo Élis 
e elementos da cultura de Goiás. 
Palavras-chave: Bernardo Élis. Conto. Cultura. Goianidade. Letramento literário. 

14.5. O ENSINO DA LEITURA E DO LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO INFANTOJUVENIL 
Antonia Lenilma da Silva Gomes 

Antonia Sueli da Silva Gomes Temóteo 
O presente trabalho tem como objetivo fazer a distinção dos tipos de leitura e de letramento literário 
infanto-juvenil, a partir de uma pesquisa bibliográfica, considerando estudos já realizados por outros 
pesquisadores, especialmente, em sala de aula. Sabemos que o ensino de Literatura infantojuvenil é de 
suma importância para a constituição do letramento literário, no Ensino Fundamental II, com vista à 
existência do ensino da leitura, desde tempos mais remotos da sociedade até o ensino presencial, nos 
dias atuais. Teremos como corpus de estudo um material bibliográfico constituído a partir de livros e 
artigos já publicados sobre a importância do ensino da leitura e do letramento literário infantojuvenil 
nas escolas, de autores como SILVA (2019), ISSI (2020) e SANTOS (2020), os quais destacam como essa 
prática de ensino é desenvolvida pelo professor em sala de aula no Ensino Fundamental II. Os resultados 
mostram a relevância desse ensino para o público-alvo formado por jovens adolescentes, num período 
de transição para a vida adulta, podendo a Literatura infantojuvenil contribuir para a sua formação 
como leitor literário. 
Palavras-chave: Leitura. Letramento literário. Literatura Infantojuvenil. 

14.6. EU, DOCENTE, TAMBÉM LEIO! 
Caroline Valada Becker 

Thais Boardman de Souza 
Professores e professoras são (podem/devem ser) mediadores e mediadoras de leitura, sujeitos que 
proporcionam travessias e assumem a identidade de transmissores culturais, como define a pesquisadora 
Michèle Petit em seus escritos. Sem dúvida, “[...] a arte da mediação supõe um trabalho sobre si mesmo, 
sobre seu lugar, sobre sua própria relação com os livros” (PETIT, 2019, p. 66), portanto, torna-se 
imprescindível que tenhamos docentes-leitores-leitoras, isto é, profissionais que leem literatura, que 
conversam sobre livros, que experienciam a escrita literária. O trabalho aqui proposto terá como 
objetivos: 1) comentar brevemente sobre a leitura literária na educação básica; 2) ponderar sobre a figura 
do docente-leitor-leitora; 3) apresentar e tecer comentários sobre o acervo do PNLD literário de 2020; e, 
por fim, 4) relatar as ações de um projeto de extensão (em andamento) promovido pelo Colégio de 
Aplicação da UFRGS, intitulado “Eu também leio! Encontros com o acervo do PNLD literário 2020”. A ação 
de extensão – seguindo os princípios que orientam o trabalho nas universidades – une ensino, pesquisa e 
extensão (reflexões sobre a educação básica, a pesquisa “O livro é um convite” e a referida ação de 
extensão) e pretende, justamente, lançar passarelas para que professores e professoras, atuantes em 
instituições públicas, cheguem ao acervo do PNLD com muitas ideias para elaborarem seus projetos de 
leitura literária. Em alguma medida, os encontros promovidos pela ação de extensão são convites à leitura 
literária e especialmente à leitura literária solidária, como nos explica Eliana Yunes (2017). 
Palavras-chave: PNLD literário. Docente-leitor. Projetos de leitura. Acervo. Formação de leitores. 
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14.7. POR UMA LEITURA LITERÁRIA NA ROTA DO FANTÁSTICO 
Franciane Lima Sousa 

Dheiky do Rêgo Monteiro Rocha 
O presente trabalho propõe apresentar uma proposta metodológica de seis oficinas de sequências 
didáticas que contemplem a experiência estética com contos do fantástico modo, na perspectiva da 
educação literária. Para isso, como corpus foram selecionados dois contos: “O moço encantado pelo 
Corpo-sem-Alma” (2005), do autor e ilustrador Ricardo Azevedo, como um conto da tradição popular, e 
“Dagon” (2019a), do estadunidense Howard Phillips Lovecraft, como um conto de horror clássico, no 
intuito de proporcionar ao leitor o contato com a literatura fantástica nos diferentes gêneros e modos 
numa perspectiva da recepção literária. Como aporte teórico, este estudo está embasado nos autores: 
Candido (2002, 2004) que propõe a literatura como formação humana; Jauss (1994) que trata do leitor 
por meio da estética da recepção; Todorov (2014) sobre os estudos da literatura fantástica; e Mügge 
(2011) que trata da proposta metodológica de formação do leitor. Ao final, será exposta uma proposta 
metodológica de como os modos da literatura podem ser trabalhados, em sala de aula, no ensino médio, 
com o propósito de estimular os alunos a uma experiência leitora com maior adesão à dimensão literária, 
considerando sua recepção, e buscar outras leituras nas vertentes do fantástico nas diferentes mídias e 
suportes, propiciando uma formação leitora que emancipe o sujeito sócio-histórico. 
Palavras-chave: Literatura e ensino. Leitura literária. Estética da recepção. Literatura fantástica. 
Formação do leitor. 

14.8. SACOLA VIAJANTE VIAJA NA PANDEMIA? - REFLEXÕES SOBRE A LEITURA NA 1ª INFÂNCIA 
Giane Aparecida Sales da Silva Mota 

Maria Cristina Peres Vilas 
A pandemia do Corona Vírus trouxe o isolamento social como um dos modos de manutenção da vida 
humana. Entre o maniqueísmo vigente, como se o mundo se dividisse entre bem e mal, certo e errado, 
fake news e verdade, encontra-se a população. Entre estes dualismos, reflexões emergem sobre como 
reestabelecer uma ordem, retomar o trabalho, abrir as escolas. Sobre esta última demoramos o nosso 
olhar para pensar a escola, suas práticas cotidianas, e no caso - a leitura. Na Educação Infantil e nos 
primeiros anos do Ensino Fundamental, de modo geral, a Sacola Viajante é uma prática comum de 
estímulo à leitura nas escolas. A sacola confeccionada é levada para a casa das crianças com um livro de 
literatura infantil disponível no acervo da instituição. Junto ao livro, muitas vezes, também são enviados 
fantoches para dramatização do texto lido e um caderno que, geralmente dependendo da faixa etária, 
é utilizado para registro das crianças sobre a leitura realizada, ou destinado aos pais para relatarem a 
leitura de seus filhos. Considerando as especificidades de cada proposta escolar, no tocante à utilização 
da sacola, a convergência entre essas práticas de leitura concentra-se nos objetivos de incentivar a 
leitura no ambiente doméstico e estimular o interesse pelos livros. São iniciativas repletas de boas 
intenções e certo planejamento docente, mas com a manutenção histórica de divergências sobre as 
práticas de leitura promovidas na 1a infância. E é especialmente sobre a reflexão dessas divergências 
que o presente trabalho se estrutura. 
Palavras-chave: Leitura. Ensino. Primeira infância. 

14.9. MAX EMILIANO: LEITURA DO LIVRO DE IMAGEM E AS CONTRIBUIÇÕES 
 PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 

Gisele de Assis Carvalho Cabral 
Este enunciado é produto de uma pesquisa concluída em nível de Mestrado (2021), cujo objetivo principal 
foi conhecer a arquitetônica do fazer artístico do ilustrador Rui de Oliveira e a contribuição dos livros de 
imagem de sua autoria para a formação do pequeno leitor de Literatura Infantil. Assim, traz em seu bojo 
algumas falas de um dos Encontros Dialógicos realizados entre a pesquisadora e o ilustrador referido 
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acerca do processo de gestação da obra Max Emiliano, com a intenção do leitor aprender a ler as 
ilustrações na direção de uma compreensão mais aprofundada da narrativa presente no livro de imagem. 
Para alcançar esse propósito, a metodologia utilizada foi a análise da obra mencionada a partir do diálogo 
com o ilustrador e o cotejo com o referencial teórico da filosofia da linguagem construída por Bakhtin 
(2016, 2017) e outros filósofos russos e com o pensamento de alguns pesquisadores da Literatura e do 
livro ilustrado como Linden (2011), Nikolajeva e Scott (2011), Hunt (2010), Oliveira (2008), Santaella 
(2012), Manguel (2001), Graça Ramos (2013) e outros. Como resultado, o ensino da leitura de 
imagens/ilustrações na escola, por meio dos livros de Literatura Infantil, contribui para a formação do 
leitor desde pequenino, uma vez que amplia sensível e esteticamente o olhar. Esse processo de atribuição 
de sentidos à imagem tende a se ampliar ao longo da vida em decorrência das vivências leitoras e 
imagéticas de cada pessoa e favorece o desenvolvimento da compreensão do leitor literário. 
Palavras-chave: Rui de Oliveira. Livro de imagem. Max Emiliano. Filosofia da Linguagem. Formação do 
leitor literário. 

14.10. LITERATURA INFANTOJUVENIL E TECNOLOGIAS DIGITAIS: 
 LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DO PROTAGONISMO JUVENIL 

José Ribamar Lopes Batista Júnior 
A leitura deixou de ser um ato de decodificação, de transposição de um código e tornou-se uma ação que 
envolve conhecimento de mundo, práticas sociais e sistema linguístico, em razão das transformações 
sociais e, especialmente, do avanço das tecnologias digitais nos últimos anos. Neste trabalho, relatamos 
duas experiências de utilização da literatura infantojuvenil, obras clássicas e tecnologias digitais no ensino 
de língua materna com estudantes do ensino médio do Colégio Técnico de Floriano: Pipoca Cultural e 
Leitura em Cena. Os projetos, respectivamente, têm por objetivos: i) desenvolver práticas de leitura e 
escrita dos estudantes a partir da utilização de produtos culturais (livros infantojuvenis e filmes) e de redes 
sociais; ii) Ler clássicos e adaptações da literatura brasileira e portuguesa para jovens. A metodologia 
consistiu na integração dessas mídias digitais como recurso pedagógico no ensino de língua portuguesa, 
compreendendo desde levantamento e escolha de livros e filmes, passando pela produção de textos e 
vídeos até releitura das obras em forma de história em quadrinhos, podcasts e fanfics. Os resultados 
demonstram que o letramento literário acontece em práticas fundamentadas, sobretudo, nos atos de 
leitura das obras literárias e cinematográficas, a partir dos preceitos condizentes à literatura 
infantojuvenil, como espaço da criação a partir da leitura, releitura e apropriação dos elementos 
intersemióticos. Além disso, o protagonismo emerge através da autonomia em todo percurso 
metodológico, afinal, escolher, ler, elaborar, escrever, criar, planejar e apresentar são vozes ativas de uma 
prática que prioriza totalmente a emancipação, mas, sobretudo, como já dito, o protagonismo do alunado.  
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Letramento literário. Tecnologias digitais. Protagonismo juvenil. 
Ensino médio. 

14.11. CULTURA LITERÁRIA NA ESCOLA: DA SALA DE AULA À BIBLIOTECA 
Lays Lins de Albuquerque 

Stéfane de Almeida dos Santos 
Há que se concordar que, historicamente, o acesso à literatura infantil por meio das bibliotecas escolares 
é permeado por desafios, tais como a falta de suporte financeiro por parte das instâncias governamentais 
e a escassez da promoção de formação docente continuada que esteja voltada para as práticas de leitura 
literária e para o uso das bibliotecas como espaço para a formação de leitores. Com isso, o presente 
trabalho parte da parceria entre escola e universidade no tocante ao fomento da educação literária às 
crianças e adultos de uma escola da rede pública e municipal de João Pessoa/PB, tendo como principal 
objetivo discorrer acerca das experiências literárias promovidas pelo projeto de extensão “Cultura 
Literária a escola: para ler, ouvir ver e sentir” (CCHLA/UFPB) à comunidade da EMEIF Lúcia Giovanna 
Duarte de Melo. Dentre as ações desenvolvidas pelo projeto no ano de 2021, tem-se: a) organização e uso 
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da Biblioteca Pequeno Leitor, com a inclusão também das famílias e dos funcionários da escola; b) 
estímulo de práticas de leitura de obras literárias no contexto do ensino remoto; c) promoção de 
formações continuadas ao corpo docente no tocante à literatura infantil e à biblioteca escolar. Nesse 
sentido, apoiamo-nos nos pressupostos teóricos de autores como Colomer (2007; 2017) Chambers 
(2007a; 2007b), Bajour (2012) e Zilberman (2003). Além disso, no alcance do nosso objetivo, analisaremos 
o histórico da relação que vem sendo estabelecida entre a comunidade escolar, as famílias, a literatura 
infantil e, ainda, a biblioteca enquanto espaço de construção de uma comunidade leitora. 
Palavras-chave: Escola. Leitura. Educação literária. 

14.12. O MENINO QUE ESPIAVA PARA DENTRO, DE ANA MARIA MACHADO:  
A CENSURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES 

Leonardo Vinícius Sfordi Silva 
Nas primeiras décadas do século XXI, com a hegemonia e ascensão de pensamentos, discursos e políticas 
conservadoras, a inserção de determinados livros e textos literários destinados ao público infantil e juvenil 
vem sofrendo ataques e questionamentos acerca da sua relevância e serventia e até, em casos mais 
extremos, censura explícita nas mais variadas instituições sociais, sendo a escola uma das principais delas. 
Baseado neste cenário vigente, este trabalho, de viés qualitativo e pautado em uma revisão bibliográfica, 
tem como corpus de análise e discussão a censura literária escolar feita ao livro O menino que espiava 
para dentro, de Ana Maria Machado, publicado em 1983, que foi censurado por pais e membros da 
comunidade escolar por, segundo as acusações, incitar os jovens ao suicídio. Assim, o objetivo deste 
trabalho é problematizar os argumentos utilizados pelos pais desses alunos ao trazer uma (re)significação 
dos trechos censurados, além de desconstruir teoricamente essa censura em sala de aula. Para tanto, esta 
pesquisa está alicerçada nas teorias literárias críticas pós-estruturalistas – com enfoque nos pressupostos 
epistemológicos da Estética da recepção, de Hans Robert Jauss. Isto posto, este estudo traz como 
resultados a problematização dos discursos favoráveis às práticas de censura que permeiam o contexto 
artístico e literário no ambiente escolar, bem como traz argumentos e reflexões críticas em prol da 
resistência da livre expressão das manifestações literárias em sala de aula. 
Palavras-chave: Censura. Escola. Formação de leitores. 
 

14.13. PRÁTICA DE LETRAMENTO LITERÁRIO COM CONTOS DE JOÃO CARRASCOZA  
COMO AÇÃO EDUCATIVA E TRANSFORMATIVA PARA APENADOS 

Mariana Pires Chaves 
Thyago Madeira França 

Afirmamos que, na maioria dos cenários, o ensino de literatura sofre equivocados processos de 
escolarização. E, pensando nisso, observamos a necessidade de um trato responsável e ético com a 
literatura, por meio da utilização responsável de contos, a fim de propiciar reflexões sobre a natureza 
humana e sobre as relações do cotidiano, como defende França (2020). Para tanto, pretendemos utilizar 
contos de João Anzanello Carrascoza, autor que possui uma linguagem acessível aos leitores de todas as 
idades, a fim de promover inferências às tomadas de posição responsiva dos sujeitos apenados, aqui 
tomados como possíveis agentes de leitura literária. Defendemos a literatura como um direito que não 
pode ser negado a ninguém (CANDIDO, 2011) e, se ensinada de forma responsável, além de formar 
leitores, contribui para humanizar quem lê. Dessa reflexão é que surge a proposta de práticas de 
letramento literário (COSSON, 2006) com apenados, a partir de contos de João Anzanello Carrascoza. Ao 
considerarmos a literatura em seu aspecto social e humanizador, entendemos que a leitura de textos 
literários e suas interpretações podem contribuir para ações formativas e transformativas para sujeitos 
inseridos no contexto penal. Para tanto, também nos inscrevemos na proposta de uma Linguística 
Aplicada crítica via Kleiman (2013), a partir de uma necessidade de se questionar os modos hegemônicos 
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de produção dos conhecimentos. Entendemos que pensar ações de formação literária para apenados 
dialoga com a agenda proposta por Kleiman e os linguistas aplicados de linha crítica. 
Palavras-chave: Letramento Literário. Linguística Aplicada. Apenados. Ação Educativa. João Anzanello Carrascoza. 

14.14. O ENSINO DE LITERATURA NA ERA DIGITAL: 
 COMUNIDADES DE LEITORES DE HARRY POTTER 

Rafaela Pedroso de Oliveira 
Valter Henrique de Castro Fritsch 

Desde seu lançamento em junho de 1997 com Harry Potter e a Pedra filosofal, o universo mágico criado 
por J. K. Rowling vem atraindo crianças, jovens e adultos pelo mundo, fazendo com que seus livros sejam 
consumidos em grande quantidade. Tendo em vista este cenário, o foco principal dessa pesquisa é a 
comunidade de leitores da saga Harry Potter, suas práticas de leitura e de que forma sua participação 
nesta comunidade contribuiu ou não em sua formação enquanto leitores. Assim, comunidades de leitores 
são grupos de indivíduos que possuem elementos em comum que lhes proporcionam compartilhar as 
mesmas estratégias de interpretação, os mesmos códigos, regras e símbolos que são postos em ação nas 
práticas de leituras, podendo ou não ser essas comunidades responsáveis pela iniciação desses indivíduos 
à leitura. Assim, esse trabalho investigou através dessas mesmas comunidades, se houve e quais foram as 
contribuições da saga na formação desses indivíduos como leitores. Para responder tal questão, a 
pesquisa foi pensada em duas partes, a primeira deu-se através da coleta de dados quantitativos, por 
meio de um formulário online. Houve também coleta de dados qualitativos através de uma entrevista 
com um grupo focal desta comunidade. A segunda parte da pesquisa, foi a análise deste material coletado, 
comparando e avaliando os dados obtidos através das respostas do questionário e das entrevistas. Como 
lastro teórico para a presente pesquisa utilizamos alguns aspectos da sociologia da leitura tal como 
apresentados por Roger Chartier, Umberto Eco e Larissa Carvalho. 
Palavras-chave: Comunidades de Leitores. Práticas de Leitura. Formação de Leitores. Sociologia da Leitura. 

14.15. O LABATRUZ E OUTRAS DESVENTURAS, DE JUDITH NOGUEIRA:  
FINAIS TAMBÉM PODEM SER INFELIZES 

Rebecca de Araujo Ribeiro 
Mariana Passos Ramalhete 

A literatura é fator intrínseco de humanização e de emancipação, uma vez que torna os indivíduos críticos 
e aguça a percepção sensível sobre o mundo por meio dos valores estéticos compreendidos nas obras. O 
livro O Labatruz e outras desventuras, de Judith Nogueira, vencedor do 58º Prêmio Jabuti e endereçado 
ao público juvenil, é um bom exemplo do que foi mencionado. À vista disso, este trabalho, que é parte de 
uma pesquisa maior, objetiva analisar como os três contos desta obra têm seus enredos construídos a fim 
de conduzir os leitores a captarem de forma significativa e subjetiva o mundo, retirando-os de sua 
condição de meros observadores da vida social para se reconhecerem, se identificarem e se tornarem 
participantes críticos dela. Categorizada como uma pesquisa qualitativa de procedimento bibliográfico 
documental e fundamentada teoricamente nos estudos de Corrêa (2019), Cândido (1995) e Dalvi (2018), 
atribuir-se-á atenção a como os temas indigestos à sociedade: solidão, vazio existencial e a morte, 
apresentados ao longo dos contos, ajudam na formação de leitores críticos, uma vez que a literatura é, 
historicamente, um espaço de resistência, criatividade e problematização. Portanto, ao considerar o 
contexto histórico e social em que as escolas brasileiras estão inseridas atualmente, o livro, de autoria 
feminina e de reconhecido valor estético, faz-se necessário à formação de leitores por meio da experiência 
estética com as obras, e ao combate do preconceito e silenciamento das produções feitas por mulheres. 
Palavras-chave: Autoria feminina. Formação do leitor. Literatura. O Labatruz e outras desventuras. 
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14.16. O GÊNERO PODCAST COMO FERRAMENTA  
PARA PRÁTICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LITERATURA 

Saula Aureliana Felipe 
Thyago Madeira França 

A presente pesquisa tem como objetivo principal propor mecanismos didático-metodológicos de 
utilização do gênero do discurso podcast em práticas de ensino-aprendizagem de literatura. Defendemos 
que a formação de leitores literários deve dialogar com o mundo tecnológico e, por isso, acreditamos ser 
possível pensarmos práticas de letramento literário (COSSON, 2006) e letramento digital, que interajam 
de forma produtiva com gêneros digitais. Além de defendermos o potencial do podcast como ferramenta 
para o ensino literário, também ressaltamos que nossa proposta dialoga com a Base Nacional Comum 
Curricular (BRASIL, 2017), que prevê a ampliação e veiculação de tecnologias digitais produtoras de áudio 
e vídeo em diálogo com o campo artístico-literário. Assim, o podcast pode contribuir por conta de sua 
praticidade e facilidade de acesso, de qualquer lugar a qualquer momento, com um smartphone ou 
computador conectado à internet. Desse contexto e em diálogo com as propostas de sequência de 
letramento de Cosson (2006), intentamos compreender as potencialidades do podcast para o ensino de 
literatura e, em seguida, propor mecanismos didáticos de utilização do gênero em práticas de ensino-
aprendizagem de literatura na escola. Nosso foco é na proposição de caminhos viáveis que respeitem a 
integridade do texto literário e seu potencial humanizador, mas que também rompam paradigmas que se 
alicerçam em processos restritivos de escolarização da literatura, os quais nem sempre promovem uma 
interação entre o mundo dos alunos e o universo estético que se configura no texto literário.  
Palavras-chave: Ensino de literatura. Letramento literário. Podcast. Gênero do discurso. BNCC. 

14.17. CLUBE DE LEITURA ONLINE: COMO OS ESPAÇOS VIRTUAIS TÊM SIDO TRANSFORMADOS 
EM “RODAS DE LEITURA” DURANTE O ENSINO REMOTO? 

Simone Oliveira Vieira Peres 
Patrícia Aparecida Beraldo Romano 

A busca por estratégias capazes de atrair a atenção dos estudantes pela leitura tornou-se um desafio ainda 
maior durante o ensino remoto, tendo em vista a pandemia do Covid 19. Distantes da sala de aula física e 
das bibliotecas escolares, como os professores podem propor uma roda de leitura e um espaço de 
mediação literária? Desse modo, este trabalho pretende apresentar as experiências em torno da criação 
do Clube de Leitura online, em uma escola pública no interior do Pará. A proposta baseou-se na utilização 
de aplicativos como o Google Meet para promover os encontros síncronos, além do uso das redes sociais 
para divulgação das obras, links de acesso à leitura, etc. Partindo de enquetes sobre o gosto literário dos 
discentes, trabalhamos os contos “Venha ver o pôr-do-sol”, de Lygia Fagundes Teles, e “O gato preto”, de 
Edgar Allan Poe. O Clube de leitura visa despertar o interesse dos estudantes pela literatura, a partir de 
um novo espaço de contação de história e mediação virtual, explorando recursos como áudio, câmera, 
chat, entre outros aparatos tecnológicos presentes nos aplicativos. A metodologia consiste em uma 
pesquisa-ação direcionada aos anos finais do ensino fundamental. As análises estão embasadas nos 
pressupostos teóricos de Cosson (2014), De Maria (2009) e Zilberman (1989). 
Palavras-chave: Clube. Leitura. Literatura. Mediação. Virtual. 
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SIMPÓSIO 15 
 

Literatura infantojuvenil: saberes e fazeres literários  
Coordenação: Rita de Cássia Silva Dionísio Santos, Elisângela Mesquita Silva e Maria Zilda da Cunha 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 30 de setembro - 15h30 a 17h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30  Noêmia Coutinho Pereira Lopes ENSINO DE LITERATURA NO SÉCULO XXI: UMA REFLEXÃO 
NECESSÁRIA 

15h45  Imaculada Nascimento O INFANTIL NA LITERATURA DE MARIA VALÉRIA REZENDE 

16h  Kelen Benfenatti Paiva MARIA LYSIA CORRÊA DE ARAÚJO E O DUPLO DESTINATÁRIO 

16h15 Euclides Lins de Oliveira Neto LEITURA DO CONTO E “AS FLORES DE IDINHA”: À PROCURA DA 
CATEGORIA AUTORAL EM H. C. ANDERSEN 

16h30  
Jaciane Muniz de Aguiar  
Rita de Cássia Silva Dionísio Santos 

O MARAVILHOSO EM NARRATIVAS DE MARIA JOSÉ DE QUEIROZ 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro - 17h30 a 19h (horário de Brasília) 

Ordem  Comunicadores Título do Trabalho 

17h30  Celiane Ferreira Reis 
Rita de Cássia Silva Dionísio Santos 

ALEXINA DE MAGALHÃES PINTO: CONTRIBUIÇÕES PARA A 
HISTÓRIA DA LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA 

17h45  Elisângela Mesquita Silva 
Maria Zilda da Cunha 

CANTIGAS DAS CREANÇAS E DO POVO E DANÇAS POPULARES, DE 
ALEXINA DE MAGALHÃES PINTO: TEMÁTICAS DE ONTEM E HOJE 

18h  Ozana Aparecida do Sacramento O AR PURO DA POESIA DE LAÍS CORREA DE ARAÚJO 

18h15  Maria Zilda da Cunha  
Regina Célia Ruiz 

CAPERUZA: UMA LEITURA POÉTICA ENTRE IMAGENS E SABERES 

 Debate 

 
RESUMOS 

15.1. ALEXINA DE MAGALHÃES PINTO: CONTRIBUIÇÕES PARA A HISTÓRIA  
DA LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA 

Celiane Ferreira Reis 
Rita de Cássia Silva Dionísio Santos 

A escritora e educadora Alexina de Magalhães Pinto (1870-1921) nasceu em São João del- Rei, Minas 
Gerais e publicou algumas obras, entre elas, As nossas histórias (1907), Os nossos brinquedos (1909) e 
Cantigas das Creanças e do Povo e Danças Populares (1916). Em um contexto em que a mulher não tinha 
voz, Magalhães Pinto conseguiu contribuir de forma efetiva para a educação por meio de suas obras. 
Neste viés, esta comunicação visa apresentar algumas reflexões acerca do papel da escritora e educadora 
em questão para a Literatura Infantil brasileira. Para tanto, buscaremos responder ao seguinte 
questionamento: quais contribuições a autora deixou para o público infantojuvenil? A pesquisa também 
almeja alcançar os seguintes objetivos: identificar de que forma as obras de Magalhães Pinto 
corroboraram o conhecimento da Literatura Infantil brasileira; verificar quais são os temas recorrentes 
em suas obras e, ainda, analisar o motivo pelo qual suas obras são tão pouco conhecidas, embora a autora 
seja mencionada como precursora da Literatura Infantil brasileira. Para este trabalho, utilizaremos o 
método bibliográfico, a partir de um aporte teórico pautado em autores como Flávia Guia Carnevali 
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(2009), Maria Lúcia Monteiro Guimarães (2010); Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (2017); Maria Zilda 
da Cunha (2017), entre outros. Pretende-se, portanto, colaborar com a discussão sobre o papel da 
educadora Alexina de Magalhães Pinto e suas contribuições para a Literatura Infantil. 
Palavras-chave: Alexina de Magalhães Pinto. Literatura Infantil. Literatura Brasileira. 

 
15.2. CANTIGAS DAS CREANÇAS E DO POVO E DANÇAS POPULARES,  
DE ALEXINA DE MAGALHÃES PINTO: TEMÁTICAS DE ONTEM E HOJE 

Elisângela Mesquita Silva 
Maria Zilda da Cunha 

Infância, fase da vida em que a criança brinca, constrói regras e conceitos de si e do outro. Ao brincar, a 
criança vive o jogo simbólico, alterna pensamento, imaginação e realidade. Sujeito histórico e cultural, 
brinca em interação com outras crianças e adultos, constrói sua identidade pessoal e coletiva – Homo 
Ludens – (HUIZINGA, 1938). O brincar é um modo próprio de ser criança, pois, durante as brincadeiras e 
interações, expressam-se vontades, afetos, frustrações, resolvem-se conflitos e problemas cotidianos. Em 
Cantigas das creanças e do povo e danças populares (1916), a professora, escritora e folclorista mineira 
Alexina de Magalhães Pinto reúne brincadeiras, cantigas de roda, danças e jogos que repercutiam, na época, 
as manifestações culturais, a linguagem, enquanto dialeto histórico e geográfico e a oralidade infantil, além 
de conduzir crianças à construção de sua identidade e moralidade. Nesse sentido, estas produções culturais 
da literatura infantojuvenil reverberam atualmente na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 
2018), da Educação Infantil, nos Campos de Experiências, nos Eixos Estruturantes (interações e brincadeira), 
alicerçados nos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento (conviver, brincar, participar explorar, 
expressar e conhecer-se). Assim, a brincadeira, o jogo, a imaginação e a linguagem em Cantigas das creanças 
e do povo e danças populares – temáticas de ontem e de hoje – entrelaçam-se diacrônica e sincronicamente 
como contribuição para o ensino e a aprendizagem da criança. Este trabalho visa estabelecer relação entre 
algumas brincadeiras e cantigas de roda reunidas no livro supracitado, nos campos de experiências e nos 
direitos de aprendizagem contemplados na BNCC (2018). 
Palavras-chave: Alexina de Magalhães Pinto. Cantigas das creanças e do povo e danças populares. Cantigas 
de roda. Direitos de aprendizagem. 
 

15.3. LEITURA DO CONTO “AS FLORES DE IDINHA”:  
À PROCURA DA CATEGORIA AUTORAL EM H. C. ANDERSEN 

Euclides Lins de Oliveira Neto  
Sabemos como a matéria ficcional seja, ao menos em um fragmento, originada do real. E isso é 
primorosamente patente nos contos e histórias de Hans Christian Andersen. Essa matéria, elemento de 
análise literária, é engendrada para criar um novo real na relação binária entre o autor e o leitor literário. 
Comumente se identifica a dimensão empírica do escritor com a categoria literária ficcional do “autor”. 
Estudos clássicos e literários remontam a antiguidade greco-romana e nos apresentam como refletiam o 
“autor” como “artífice” e “autoritas”, sempre correlacionados aos conceitos de "tècné" e "ars”, explicita 
João Adolfo Hansen em seu texto publicado na obra organizada por José Luis Jobim: As palavras da Crítica, 
(1992). Atualmente, reflete-se sobre uma renascença do autor, após a tácita declaração da “morte do 
autor” por Roland Barthes, quando analisou Sarrasine de Balzac: onde estão em correlação autor, 
narrador, personagens, para além do escritor que assine a narrativa, seja romance, conto, novela, fábula 
etc. Andersen vive o seu “século” de produções literárias quando a categoria autoral é vista nos moldes 
do Movimento Romântico (Séc. XVIII). Daí sua ficção perfilar o olhar do autor romântico, mas não só. 
Desse modo, poderíamos nos questionar se o “autor” nos contos e histórias do escritor dinamarquês não 
vem marcada por outras nuanças da categoria autoral hoje discutidas. Nosso objetivo, na presente 
comunicação, é examinar como isso pode se dá em contos andersenianos “As Flores de Idinha”, e “A 
Menina dos fósforos”, análise da voz das personagens, do narrador e do autor.  
Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Andersen. Autoria. 
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15.4. O INFANTIL NA LITERATURA DE MARIA VALÉRIA REZENDE 
Imaculada Nascimento 

A partir do estudo da obra ficcional para crianças de Maria Valéria Rezende, proponho uma análise das 
características dessa escrita, principalmente nos livros No risco do Caracol (2008) e Hai-quintal - Haicais 
descobertos no quintal (2011). A proposta visa a discutir os procedimentos construtivos, a forma de 
abordagem do infantil na literatura, articulados à potencialidade da indistinção entre palavra pensante e 
palavra poética nesses livros perfeitamente bem estruturadas para a faixa etária a que se destina. Isto 
significa, também, investigar a presença de algumas noções de voz, ritmo, som e sentido que corroboram 
a constituição das características da escrita infantil da escritora. Como marco teórico central, pretendo 
revisitar algumas questões desenvolvidas na obra de Marisa Lajolo e Regina Zilberman intitulada 
Literatura Infantil brasileira - História e histórias (2006). Na página 19 do capítulo “Escrever para crianças 
e fazer literatura”, as autoras desenvolvem a ideia de que a literatura infantil equilibra e, frequentemente, 
até supera a inclinação [formadora familiar] pela incorporação ao texto do universo afetivo e emocional 
da criança. Por intermédio desse recurso, traduz para o leitor a realidade dele, mesmo a mais íntima, 
fazendo uso de uma simbologia que, se exige, para efeitos de análise, a atitude decifradora do intérprete, 
é assimilada pela sensibilidade da criança. Nesse sentido, as reflexões a serem desenvolvidas apontam 
para a ideia de que, no texto ficcional de Maria Valéria Rezende, se evidencia a permeabilidade ao 
interesse do seu público-alvo com uma escrita que revela a versatilidade do fazer literário da escritora. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Ficção. Simbologia. 
 

15.5. O MARAVILHOSO EM NARRATIVAS DE MARIA JOSÉ DE QUEIROZ 
Jaciane Muniz de Aguiar 

Rita de Cássia Silva Dionísio Santos 
Maria José de Queiroz é uma escritora mineira, que começou a publicar muito jovem ensaios críticos, 
publicou seus romances, seus versos, seus contos e duas obras de literatura infantojuvenil, sendo 
considerada uma grande escritora contemporânea brasileira. Esta pesquisa propõe uma análise ficcional 
dos livros O Chapéu Encantado (1992) e Operação Strangelov (1987) da referida autora, especificamente, 
na perspectiva da literatura infantojuvenil, tendo como objetivo analisar a importância do maravilhoso 
dentro destas narrativas – observando a imaginação, a magia e o universo infantil das personagens dos 
livros. Maria Lúcia Barbosa (2018), dentre outros autores – permitem dizer que Maria José de Queiroz 
apresenta uma visão de tempos e espaços distintos, que permitem pensar numa concepção histórica-
política-social marcada por acontecimentos de relevância para a formação da identidade cultural, coletiva 
ou individual. A memória configura-se como tema central, como elemento importante para recriação de um 
passado que não pode ser mais alcançado a não ser pelo próprio ato de narrar. A nossa investigação consiste 
na pesquisa de cunho bibliográfico crítico-teórico, dedutivo e analítico. Utiliza-se para discussões autores 
como Maria Lúcia Barbosa (2018), Regina Michelli (2013), Ana Cristina Santos (2019), dentre outros. O 
estudo permite concluir que, as novelas de Queiroz exemplificam fatos reais para construir uma narrativa 
ficcional [no real] maravilhoso, com personagens que buscam a realização pessoal em aventuras 
sobrenaturais - objetos mágicos, chapéus, animais e máquina do tempo são alguns exemplos. O maravilhoso 
está presente nas obras de Literatura desde seus primórdios até a contemporaneidade, mostrando o 
surgimento de eventos e de personagens apresentadas por meio dos mitos, sagas, lendas e fábulas. 
Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Maria José de Queiroz. Narrativas maravilhosas. 

 
15.6. MARIA LYSIA CORRÊA DE ARAÚJO E O DUPLO DESTINATÁRIO 

Kelen Benfenatti Paiva 
A escritora e atriz mineira Maria Lysia Corrêa de Araújo escreveu para adultos e também para crianças. 
Endereçados a elas, publicou os livros: Os pássaros que gostavam de poesia (1981), Bairro feliz (1982), 
O círculo (1985), O carneirinho diferente, (1987), Acorda Luiz (1991) e Aprendiz de Barroco (2002). 
Pensando em jamais aconselhar, sua literatura destinada ao público infantojuvenil deixa indícios de sua 
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preocupação com a formação estética de seu público leitor. Fazem parte dessa literatura temas e 
questões também abordadas nos livros endereçados ao público adulto, evidenciando sua concepção de 
criança como sujeito capaz de conviver desde cedo com questões filosóficas e existenciais. Assim a 
temática comum a crianças e adultos, evidentemente, se desenha de maneiras distintas, mas se 
entrecruzam ao lidarem com as questões da ordem do humano, como o amor, a tristeza, a solidão, a 
incompreensão, a incomunicabilidade, as diferenças e a morte. Nesse sentido, proponho discutir a 
produção literária infantojuvenil de Maria Lysia a partir da noção da “função humanizadora” da 
Literatura, proposta por Antonio Candido (1989), que nos possibilita viver dialeticamente os problemas, 
bem como da importância da instância autoral no processo de formação do leitor a partir do que Tereza 
Colomer (2003) aponta como a predestinação do texto infantojuvenil ao duplo destinatário, já que todo 
autor sabe que será lido, avaliado, sancionado pelo leitor adulto, quer aquele que se interessa por esse 
tipo de literatura, quer pela crítica literária. 
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Maria Lysia Corrêa de Araújo. Formação do leitor. 
 

15.7. CAPERUZA: UMA LEITURA POÉTICA ENTRE IMAGENS E SABERES 
Maria Zilda da Cunha 

Regina Célia Ruiz 
A literatura infantil e juvenil é composta por fazeres e saberes diversos. Obras apresentadas sob a forma 
de diferentes linguagens afinam o nosso olhar para variadas possibilidades de leitura, agregando 
repertório ao conjunto de histórias que, há séculos, vêm contribuindo para a composição de nossas 
crenças e valores. Os contos de fadas são originários dessas narrativas que começaram na oralidade, 
participaram da formação cultural de todos os povos e continuam a proporcionar reflexões sobre a vida 
do homem e de tudo o que o rodeia. Neste trabalho, apresentaremos a obra Caperuza, da artista 
espanhola Beatriz Martin Vidal que, com sua arte, traz ecos de um dos mais instigantes e analisados 
contos clássicos da nossa literatura. Um livro em que o projeto gráfico, imagem e palavra unem-se a 
códigos de sistemas semióticos diversos: dança, pintura, fotografia, teatro, cinema, à espera do olhar e 
repertório do leitor que amarrará os fios narrativos. Nosso objetivo é evocar a conhecida “Chapeuzinho 
Vermelho”, a menina que se encontra com o lobo na floresta, e incitar provocações a partir da 
engenhosidade estética dos traços, luzes e cores apresentados pela artista plástica, associados a 
recursos que insinuam um jogo metamórfico, envolvendo vida, morte violência e libertação. A Arte 
revela-se como um caminho que transcende as conhecidas versões de Charles Perrault e Irmãos Grimm, 
em profundo diálogo com os desafios do mundo contemporâneo. Giorgio Agamben, Georges Didi-
Huberman e Aby Warburg oferecerão o apoio teórico para uma análise sustentada nas fronteiras 
poéticas tecidas pelo jogo de palavra e imagem. 
Palavras-chave: Conto de Fadas. Contemporâneo. Literatura Infantil e Juvenil. 

 
15.8. ENSINO DE LITERATURA NO SÉCULO XXI: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA 

Noêmia Coutinho Pereira Lopes 
Em uma sociedade plural e multifacetada, em constante transformação, o papel da educação deve ocupar 
um lugar de destaque nos debates. Embora saibamos que muito ainda temos a evoluir nas práticas em 
sala de aula, na parceria escola-família e no que diz respeito às políticas públicas para o setor, não há o 
que questionar sobre o impacto e o poder de transformação que a escola exerce na vida de uma pessoa. 
Dentre os componentes curriculares, façamos um recorte e voltemos nosso olhar para as aulas de 
literatura na Educação Básica. Independentemente de estarmos vivenciando uma pandemia, e levando 
em consideração os postulados de Antonio Candido em “O direito à Literatura”, faz-se necessário 
(re)pensarmos nosso fazer enquanto professores de literatura. O cenário atual apresenta-nos uma 
infinidade de títulos que permeiam o universo dos adolescentes, com múltiplas linguagens e diferentes 
temáticas, envolvendo leitoras e leitores e como internalizam o que leem. Alguns desses livros são de 
consumo rápido uma vez que, quase sempre, apresentam uma linguagem mais próxima do cotidiano do 
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público jovem, diferente daquilo que se encontra nos clássicos da literatura brasileira e universal. É, 
também, papel da escola auxiliar alunas e alunos com técnicas de leitura que lhes possibilitem a fruição 
estética bem como despertem a curiosidade para outros nomes, atuais ou silenciados na história da 
literatura. Assim, o presente trabalho visa discutir o ponto de equilíbrio para um ensino democrático, 
apresentando uma visão menos preconceituosa do binômio cânone X não cânone. 
Palavras-chave: Ensino de literatura. Público leitor. Ponto de equilíbrio. 

 
15.9. O AR PURO DA POESIA DE LAÍS CORREA DE ARAÚJO 

Ozana Aparecida do Sacramento 
O interesse de Laís Correa de Araújo pela literatura infantil veio a público a partir dos anos de 1970, 
publicando cinco títulos. Neste trabalho abordaremos três deles: Maria e companhia (1983), Que 
quintal! (1987) e A loja do Zéconzé (2000) que apresentam componentes estruturais ordinariamente 
atribuídos ao texto poético, ou seja, a indissociabilidade entre a palavra e sua cadência melódica. Nestas 
obras, ritmo, métrica e outros recursos são trabalhados de forma a potencializar a musicalidade do 
texto. Segundo Bocheco (2002, p. 33), “[...] a poesia oferece-se como possibilidade de reavivamento da 
relação sensível com o mundo, ao encontro do que é profundo e original nos seres e nas coisas [...]”. 
Assim, os textos de Araújo, caracterizados pela linguagem simples e sofisticada, pela vastidão carreada 
pela invenção e pela fantasia, trazem questões cotidianas, mas também apreço pelo diverso. A poesia 
infantil de Araújo, está imersa na mágica invenção de realidades outras factíveis para os pequenos 
leitores. Logo, a personagem Maria e os seus companheiros, o quintal, a loja do Zéconzé constituem um 
mundo repleto de seres e coisas extraordinárias e, ao mesmo tempo, simples recobertas pelo prazer 
lúdico. Tudo manifesto numa linguagem límpida, sem infantilizações redutoras. Por meio de sua 
inventividade, a poeta põe a linguagem em movimento, possibilitando ao leitor/ouvinte a vivê-la 
livremente. Ao explorar os limites da palavra, a poeta faz com que ela se torne elemento essencial na 
constituição do imaginário. Para uma melhor leitura deste artigo, usaremos textos teóricos de Coelho 
(2000), Bocheco (2002) e Gonçalves (2008). 
Palavras-chave: Laís Correa de Araújo. Poesia. Lúdico. 
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SIMPÓSIO 16 
 

Simpósio 16. Literatura para crianças na América Latina: a infância e a diversidade de imaginários 
(sociais, raciais e de gênero)  
Coordenação: Alejandra J. Josiowicz e Maria Carolina Zapiola 
 

SESSÕES 

Primeira Sessão: 30 de setembro - 11 a 12h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Angela Maria de Castro Gomes  ALEXINA DE MAGALHÃES PINTO E O FOLCLORE INFANTIL BRASILEIRO 
NA ESCOLA 

11h15 Cilza Bignotto A DIVERSIDADE DE IMAGINÁRIOS SOCIAIS NA SÉRIE A VACA 
VOADORA, DE EDY LIMA 

11h30 Patricia Tavares Raffaini MULHERES INTELECTUAIS MEDIADORAS E A CULTURA POPULAR 
BRASILEIRA PARA CRIANÇAS 

11h45 Viviana Vanessa de Melo  
Alejandra Josiowicz.  

LOS PEQUEÑOS LECTORES DE CARAS Y CARETAS. BUENOS AIRES, 
PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

12h Agustina S. Martinenco 
Maria Carolina Zapiola 

INFANCIA Y RELACIONES INTERGENERACIONALES EN LA REVISTA 
INFANTIL ANTEOJITO (1964- 1965) 

 Debate 

 

Segunda Sessão: 30 de setembro – 15h30 a 17 h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

15h30 Dayala Vargens 
Viviane Conceição Antunes 

AFRO-MEMÓRIAS NA EDUCAÇÃO EM ESPANHOL PARA CRIANÇAS: 
CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DISCURSIVOS 

15h45 Rodrigo da Silva Campos  ENTRE ALIANÇAS E CONTRAPOSIÇÕES: POSICIONAMENTOS DE 
CRIANÇAS DIANTE DE LIVROS DIDÁTICOS DE ESPANHOL 

16h Mariana da Costa Valim  COMO É MEDO EM ESPANHOL? A LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS 
FANTÁSTICOS EM LÍNGUA ESPANHOLA PARA ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA 
SILVEIRA. 

16h15 Tarissa Marques Rodrigues dos 
Santos 

LEITURAS LITERÁRIAS NA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA 

 Debate 

 

Terceira Sessão: 1 de outubro - 9h a 10h30 (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

9h Laura Destéfanis  
Mario Castells 

PYCHAĨ MARANDEKO, DE CARLOS MARTÍNEZ GAMBA: 
REELABORACIÓN DEL KÁSO DE LA ORALITURA VERNÁCULA 
PARAGUAYA EN LENGUA GUARANÍ 

9h15 Suelen Cristina dos Santos Klem 
Rovilson José da Silva 

PERSONAGENS NEGROS COMO PROTAGONISTAS NA LITERATURA 
INFANTIL AFRO-BRASILEIRA: REVISÃO DOCUMENTAL DO ACERVO 
PNBE 2010 

9h30 Marina Almeida S. do Nascimento 
José Nicolau Gregorin Filho 

O JOVEM INDÍGENA ENCONTRA O NÃO-INDÍGENA 

9h45 Mayra Eliana Juarez  
Alejandra Josiowicz 

ESTEREOTIPOS EN BLANCO Y NEGRO:  
REPRESENTACIONES DE LA NEGRITUD EN BILLIKEN, 1919- 1946 

 Debate 
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Quarta Sessão: 1 de outubro - 11 a 12.30 h (horário de Brasília) 

 Comunicadores Título do Trabalho 

11h Carolina Elisa López 
Maria Carolina Zapiola  

SUSANA JUEGA, SARA LAVA, PAULINA ENSEÑA. ANÁLISIS 
DE LOS LIBROS DE TEXTO PRE-PERONISTAS Y PERONISTAS DESDE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

11h15 Veronica Araujo Mendes 
Mônica Maria da Silva Andrade 
Lidiane Evangelista Lira 

GÊNERO E LITERATURA INFANTIL: UMA ANÁLISE DA OBRA 

11h30 Daniele Rodrigues Ramos Kazan 
Alejandra Josiowicz 

DUAS BONECAS NEGRAS E O AFETO DE PANO 

11h45 Cassia Macieira SOBRE INFÂNCIA E REPRESENTAÇÃO PICTURAL: A BONECA EM TRÊS 
VERSÕES DE A CINDERELA DAS BONECAS, DE RUTH ROCHA 

12h Walter Gonçalves Campos.  
Meire Lisboa Santos Gonçalves  

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA: AS MEMÓRIAS DE UM 
HOMEM-MENINO 

 Debate 

 

RESUMOS 

16.1. INFANCIA Y RELACIONES INTERGENERACIONALES  
EN LA REVISTA INFANTIL ANTEOJITO (1964- 1965) 

Agustina Soledad Martinenco  
María Carolina Zapiola 

La presente ponencia se propone reflexionar sobre las representaciones de la infancia en Argentina, a 
mediados de la década del '60, a partir del análisis de la revista infantil Anteojito (1964-1965). Este 
magazine infantil, fue un producto de enorme difusión entre los niños y niñas, sobre todo de los sectores 
medios urbanos, aunque no únicamente, en Argentina y otros países de América Latina. Creada por el 
historietista español Manuel García Ferré, el primer número llegó a vender 250 mil ejemplares y, durante 
sus 37 años ininterrumpidos de existencia, se editaron 1925 números. Teniendo en cuenta que el estudio 
de los productos culturales de consumo masivo permite adentrarse en representaciones que influyen en 
el modo en que los sujetos se perciben a sí mismos y actúan, las revistas infantiles resultan una 
herramienta valiosa para pensar y repensar los modos en los que los niños y sus familias han sido 
imaginados e interpelados por diversos actores sociales, en diferentes contextos históricos. En el presente 
trabajo, nos preguntaremos sobre las representaciones y modelos de infancia y adultez que se 
transmitieron en las primeras publicaciones de la fuente seleccionada, en diálogo con los modelos de 
crianza y familia que se estaban debatiendo a mediados de los '60 en Argentina. 
Palavras-chave: Representaciones. Infancia. Relaciones intergeneracionales. Consumos culturales. 

 
16.2. ALEXINA DE MAGALHÃES PINTO E O FOLCLORE INFANTIL BRASILEIRO NA ESCOLA 

Angela Maria de Castro Gomes 
Esta comunicação acompanha a atuação de uma mulher branca que, no início do século XX, no Brasil, 
elegeu o folclore como foco de intervenção social. Professora formada na Escola Normal do Distrito 
Federal, Alexina de Magalhães Pinto acreditava que uma “educação nacional” dependia do real 
conhecimento e valorização das “autênticas tradições culturais do povo brasileiro”, algo que precisava ser 
transmitido às crianças. Nosso objetivo é ressaltar seu projeto político-cultural como folclorista, 
musicóloga e autora de quatro livros (meu corpus de análise) dedicados a “inventar” e divulgar esse 
folclore infantil. Alexina é considerada, conceitualmente, uma intelectual autora e uma intelectual 
mediadora, especialmente por sua prática etnográfica, que registrava e “adaptava” uma dimensão 
específica do folclore: aquela voltada às crianças fossem cantigas, jogos, brincadeiras, danças, contos, 
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lendas, provérbios etc. É esse rico material que devia ser usado para ensinar em casa e nas escolas, 
fazendo com que o aprendizado fosse prazeroso e frutífero. Dos paratextos de seus livros, especialmente 
das “Notas”, emergem seus contatos com informantes e as questões que enfrentava no cotidiano da 
pesquisa. Sua experiência nos permite observar como as práticas culturais de mediação podem ser 
entendidas como lugares estratégicos para pensar processos de mudança cultural, sempre lentos, tensos, 
complexos e pouco perceptíveis. Verificamos que Alexina, mesmo utilizando um vocabulário embebido 
dos cientificismos defensores da inferioridade dos negros, com eles negocia, produzindo claras tensões. 
Assim, sem escapar das teses dominantes, ela as questiona, afirmando a inteligência e sensibilidade de 
seus informantes negros e a riqueza da cultura dos africanos. 
Palavras-chave: Literatura infantil. Folclore. Intelectuais mediadoras. “Educação nacional”.  
 

16.3. SUSANA JUEGA, SARA LAVA, PAULINA ENSEÑA. 
ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO PRE-PERONISTAS Y PERONISTAS  

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Carolina Elisa López  

Maria Carolina Zapiola 
En el presente trabajo se analiza la relación de los libros de texto con los modelos normativos de género 
y socialización de género a través de las instituciones, específicamente la escuela. La breve investigación 
realizada sigue en la línea del trabajo pionero de las autoras argentinas Wainerman y Heredia (1999) sobre 
las orientaciones valorativas que transmiten los libros de lectura, en particular sobre el rol de mujeres y 
varones en la sociedad. Se analiza, en particular, si en los libros de texto “peronistas” (1952-1955) 
publicados en Argentina bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se hallaban diferencias con los libros 
de texto publicados anteriormente, en particular en relación con la problematización del rol de las mujeres 
en la sociedad. Resulta de especial relevancia la comparación entre ambos períodos ya que los gobiernos 
peronistas (1946-1955) por primera vez colocan a las mujeres en un lugar preponderante, otorgándoles, 
por ejemplo, el derecho al voto en 1947 y la figura de la esposa del presidente, María Eva Duarte de Perón, 
adquiere una inusitada centralidad en la esfera política argentina durante dicho período. 
Palavras-chave: Libros de texto. Peronismo. Roles de género. Escuela. 
 

16.4. SOBRE INFÂNCIA E REPRESENTAÇÃO PICTURAL:  
A BONECA EM TRÊS VERSÕES DE A CINDERELA DAS BONECAS, DE RUTH ROCHA. 

Cássia Macieira 
O presente trabalho vislumbra discursar sobre a representação pictural do objeto boneca, nas ilustrações, 
e a relação desse objeto com a criança, evidentemente, entrelaçada pelo imaginário e campo simbólico. 
Trata-se de três versões da obra A cinderela das bonecas, de Ruth Rocha, a qual foi editada pela primeira 
vez, em 1992, com ilustrações de Ivan Zigg, Editora FTD. Após 12 anos, uma nova versão foi publicada com 
ilustrações de Walter Ono, também pela Editora FTD e, quase duas décadas [19 anos] após a última edição 
é publicada uma nova versão, com a presença de crianças negras, boneca usada, nas ilustrações de 
Mariana Massarani, pela Editora Salamandra. No Brasil, a teoria sobre o brinquedo e a infância é ancorada 
nas traduções de obras estrangeiras consideradas como fortuna crítica por psicólogos, educadores e 
grupos nacionais de pesquisa acadêmica. Tais contribuições advêm da investigação de renomados 
estudiosos da infância, sobretudo no que diz respeito ao caráter simbólico desta fase da vida (função), e 
aos fatores relacionados à faixa etária (cognição): Jean Piaget (1896-1980); Vygotsky (1896-1934); Henri 
Wallon (1879-1962); Steinberg, Shirley (1952); Winnicott (1896-1971); Rudolf Steiner (1861-1925) e 
outros importantes pensadores. Este projeto, visa contemplar, como fundamentação teórica, as obras: O 
brincar & a realidade [1975], de Winnicott; O que é estética, de Marc Jimenez, e A espécie fabuladora” de 
Nancy Huston e ainda, inicialmente, será mapeado sobre a representação [estética], na literatura, da 
primeira boneca: Emília, de Monteiro Lobato. 
Palavras-chave: Infância. Literatura. Brinquedo. Boneca. Lúdico. 
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16.5. A DIVERSIDADE DE IMAGINÁRIOS SOCIAIS NA SÉRIE A VACA VOADORA, DE EDY LIMA 
Cilza Carla Bignotto 

Em julho de 1979, uma página inteira do matutino dominical uruguaio El País foi dedicada à escritora 
brasileira Edy Lima (1924-2021), autora da série de livros infantis iniciada com A vaca voadora (1976). O 
crítico Jorge Traverso salientava que os livros para crianças da autora poderiam “aumentar o interesse do 
leitor de língua castelhana para a literatura infantil brasileira”, que classificava como um “fenômeno”. O 
objetivo desta comunicação é analisar a representação de diferentes imaginários sociais nos livros da 
coleção, em especial aqueles relacionados à infância brasileira e a povos indígenas da Amazônia. Para 
tanto, serão selecionados trechos de A vaca voadora e A vaca na selva, traduzidos para diversas línguas e 
publicados na Argentina, no Uruguai e em outros países da América Latina. A análise do corpus será 
ancorada, principalmente, nas reflexões de Susan A. Stewart (Nonsense: aspects of intertextuality in 
folklore and literature, 1989) e Zohar Shavit (Poetics of children's literature, 1986), entre outros autores. 
Palavras-chave: Edy Lima. A vaca voadora. Representação da infância. Representação de povo indígena. 

 
16.6. DUAS BONECAS NEGRAS E O AFETO DE PANO 

Daniele Rodrigues Ramos Kazan 
Alejandra Josiowicz 

“La muñeca negra” foi o título escolhido pelo poeta, político e intelectual cubano José Martí para um 
conto escrito em 1889 (publicado na revista “La edad de oro”) que nos conta sobre a relação de afeto 
entre a menina Piedad e sua boneca Leonor. Foi também o título escolhido por Mary Grueso Romero, 
poetisa, contadora de histórias e professora colombiana, para um poema que escreveu em 2011 
(transformado depois em conto interativo) sobre o desejo de uma menina de olhos cor de mel de ver-se 
representada em uma boneca. Uma, branca e rica, não se via na boneca de seda e porcelana que havia 
ganhado de seus pais, parecida fisicamente com ela, mas cujos olhos azuis nada lhe diziam. Seu carinho 
era de Leonor, uma boneca negra de pano com quem brincava como se fosse uma irmã mais nova ─ a 
boneca "feia" que seus pais queriam substituir. Outra, negra e pobre, só conhecia as bonecas feitas de 
bananas siamesas, precárias e efêmeras, que viravam alimento depois da brincadeira. Desistiu de pedir a 
Deus o que o dinheiro não chegava para comprar, quando sua mãe, compadecida, lhe costurou uma 
boneca escura como ela. Com suas bonecas negras, de pano, abraçáveis, ambas encontraram afeto e 
afinidade. Despertaram para a consciência das diferenças, para a busca pela identidade e para o 
reconhecimento de si. Duas realidades tão distintas, mas que se aproximam pela ternura da brincadeira 
e dos abraços de pano. 
Palavras-chave: Boneca negra. Infância e identidade. Infância e afeto. Literaturas latino-americanas 
comparadas. Literatura infantil latino-americana. 
 

16.7. AFRO-MEMÓRIAS NA EDUCAÇÃO EM ESPANHOL PARA CRIANÇAS:  
CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DISCURSIVOS. 

Dayala Vargens 
Viviane Conceição Antunes 

Com base na concepção dialógica da linguagem (Bakhtin, 2000) e com categorias advindas da Análise do 
Discurso (Maingueneau, 1997, 2005), neste trabalho, mapeamos os movimentos de ruptura de sentidos 
eurocentrados e coloniais a partir da literatura cubana do século XXI para crianças. Este trabalho amplia os 
estudos sobre a Educação Linguística em Língua Espanhola (Vargens, 2020) trazendo para o debate a 
construção de afro-memórias decoloniais (ANTUNES, 2021) nas práticas educativas interculturais (Walsh, 
2009; Walsh, Oliveira e Candau, 2018) especialmente para estudantes do Ensino Fundamental. Entendemos 
que, no que concerne à promoção da educação antirracista, é imprescindível problematizar e descontruir 
estigmas sustentados pela exclusão e pela égide neoliberal que afetam diretamente a infância e nos mantém 
algemados à subalternização. Desnaturalizar a discriminação e propor rotas interculturais críticas para um 
convívio equânime dependem do olhar dirigido à nossa afrogênese (Walker, 2018) e de como resgatamos 
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as memórias que nos foram negadas. Nossa pesquisa evidencia a importância da leitura literária como 
prática educativa que nos potencializa e nos auxilia a destituir a força do racismo ensinado, evidenciado e 
perpetuado muitas vezes inclusive no contexto escolar e nas aulas de espanhol. 
Palavras-chave: Educação linguística. Afro-memórias. Literatura cubana 
 

16.8. PYCHAĨ MARANDEKO, DE CARLOS MARTÍNEZ GAMBA:  
REELABORACIÓN DEL KÁSO DE LA ORALITURA VERNÁCULA PARAGUAYA EN LENGUA GUARANÍ 

Laura Destéfanis 
Mario Castells 

Pychãichi, personaje del folklore guaraní-paraguayo, es un niño campesino maltratado por su condición 
de clase. Este niño pobre, cuyo nombre es sinécdoque de su cuerpo y subraya su condición (“el de los pies 
con piques”, el de los pies enfermos, afectados por insectos de su región también conocidos como tũ o 
maniguas), protagoniza esta picaresca mítica que fue puesta por escrito por el gran autor paraguayo Carlos 
Martínez Gamba en el año 1972. En el presente trabajo nos interesa analizar este káso, herencia de la 
oralitura vernácula en lengua guaraní (Melía, Cadogan), a la luz de una nueva reescritura que el autor 
efectuó como adaptación para la infancia, ilustrada por niñxs de la clase media asuncena. Observaremos 
cómo se recupera esta figura tanto en el lenguaje verbal como visual: su recepción y reelaboración, los 
rasgos elididos, modificados y/o añadidos en la reversión, sus efectos de lectura, en fin, la colocación de 
este mito en la literatura contemporánea producida por la mano de Martínez Gamba y de lxs niñxs de 10 
a 12 años del Taller de Cuentos del IDAP, dirigido por María del Rosario Mersán de Adorno.  
Palavras-chave: LIJ. Paraguay. Guaraní. Pychãichi. Martínez Gamba 
 

16.9. COMO É MEDO EM ESPANHOL? 
 A LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS FANTÁSTICOS EM LÍNGUA ESPANHOLA PARA ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA. 
 Mariana da Costa Valim 

O percurso das pesquisas que se debruçam sobre a formação do leitor aponta, de maneira cada vez mais 
definitiva, para a relevância do papel da escola e seu potencial tanto para estimular, como para dissolver, 
a construção afetiva da relação entre o jovem leitor e os livros. Interrogando o lugar ocupado pelas 
disciplinas de LE na construção dessa relação, deparamo-nos com um campo ainda pouco estudado ou 
mesmo estimulado, e com propostas que se resumem a um trabalho de cunho gramático-linguístico ou 
de amostragem cultural. Na busca por construir uma via de atuação propriamente relacionada ao fomento 
à leitura, mas situado dentro dos parâmetros de funcionamento da disciplina ELE, apresentamos a 
experiência de leitura de três textos de autores hispano-americanos, disponibilizados na língua original, 
em aulas de espanhol do ensino médio do Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Os textos, 
um conto de Cortázar, um microconto de Triunfo Arciniegas, e uma narração de Alejandra Pizarnik, 
identificados com uma estética fantástica ou resvalando para o terror, muito além de apresentarem 
previsíveis dificuldades de compreensão para os jovens estudantes da língua no contato com textos 
literários autênticos e estrangeiros, criaram o cenário propício para o encontro com o que de mais 
universal a literatura hispano-americana com maestria produziu: o medo. Michèle Petit, Rildo Cossoni, 
Vincent Jouve e Todorov compõem a bibliografia básica do trabalho. 
Palavras-chave: Literatura. Escola. Língua Espanhola. Formação do leitor 
 

16.10. O JOVEM INDÍGENA ENCONTRA O NÃO-INDÍGENA 
Marina Almeida Simões do Nascimento  

 José Nicolau Gregorin Filho 
A literatura infantil e juvenil de autoria indígena publicada pelas editoras brasileiras é, em sua maioria, 
voltada para o público não-indígena. Assim, essas histórias trazem as concepções indígenas de diferentes 
povos sobre a criança e o jovem ao mesmo tempo em que se dirigem ao público ocidental, com outras 
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noções de infância e adolescência. Como aponta Clarice Cohn (2005), em “Antropologia da Criança”, cada 
povo vai entender de uma forma o que é ser criança e jovem e seu papel naquela sociedade. E como 
mostra Philippe Ariès (1986), a ideia de infância é uma construção social e histórica do ocidente, assim 
como a de adolescência. A partir dos contos de “Murugawa” (2007), obra juvenil de Yaguarê Yamã, analiso 
como essas duas concepções, a indígena do autor e a do público não-indígena, se encontram no livro. As 
histórias não parecem passar por restrições para se adaptar ao público juvenil ocidental, embora a 
linguagem trate com sutileza temas como a sexualidade, por exemplo – que podem passar por restrições 
nas obras voltadas aos adolescentes. O estágio equivalente à adolescência ocidental é abordado de outras 
formas: ele é o jovem solteiro ou moça em idade de namorar, trazendo na própria escolha das palavras a 
visão dessa cultura sobre aquela fase da vida. Ao trazer para o público jovem esse novo universo, que fala 
de um outro lugar étnico e cultural, essa literatura pode ampliar a visão de mundo de seus leitores e o seu 
entendimento de como sua condição de adolescente é definida pela sociedade de que fazem parte. 
Palavras-chave: Literatura juvenil. Narrativas indígenas. Adolescência. Juventude 
 

16.11. ESTEREOTIPOS EN BLANCO Y NEGRO:  
REPRESENTACIONES DE LA NEGRITUD EN BILLIKEN, 1919- 1946 

Mayra Eliana Juarez 
Alejandra Josiowicz 

Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina, se dio un proceso de expansión en la 
producción y consumo de publicaciones periódicas, libros de lectura y manuales escolares destinados al 
público infantil. A través de dichas publicaciones de circulación masiva se difundieron representaciones 
raciales, especialmente discursos e imágenes sobre la población negra, que acompañaron el desarrollo 
intelectual de los niños y niñas argentinos de principios del siglo XX e impregnaron sus miradas. Es por ello 
que esta ponencia indagará el modo en que el emblemático semanario infantil Billiken representó la 
negritud. Esta revista inició su publicación en el año 1919 y recientemente ha cumplido su centenario, 
convirtiéndose en magazine infantil más antiguo a nivel mundial. Por estas razones resulta una fuente 
ineludible a la cual revisitar debido al notable lugar que ha tenido en el desarrollo de generaciones de 
niños y niñas argentinas y latinoamericanas durante más de un siglo de edición. En ese sentido, los 
problemas que orientan este trabajo son: ¿Cómo fue tratada la cuestión racial en dicha revista? ¿Qué 
representaciones sobre lo negro circularon en las imágenes y discursos presentes en Billiken? Para 
responder dichas preguntas analizaremos un corpus de fuentes escritas e iconográficas compuesto por 
caricaturas e historietas publicadas entre 1919 y 1946. Sostendremos que Billiken cumplió un rol 
fundamental en la construcción y difusión de discursos e imágenes de las poblaciones afrodescendientes 
como encarnaciones de una otredad cultural, nacional e histórica, incidiendo poderosamente en la forma 
en que los niños argentinos construyeron su identidad racial como blanca. 
Palavras-chave: Infancia. Raza. Revistas infantiles. 

 
16.12. MULHERES INTELECTUAIS MEDIADORAS  

E A CULTURA POPULAR BRASILEIRA PARA CRIANÇAS 
 Patricia Tavares Raffaini 

Essa comunicação pretende abordar o papel de mulheres intelectuais mediadoras que, por meio da 
literatura, levaram histórias da cultura popular tradicional para o universo da criança. Pretendemos 
abordar algumas das obras de três escritoras: Alexina Magalhães Pinto, Carmen Dolores e Mme 
Chrysanthème que publicaram suas obras na primeira década do século XX e que nas décadas seguintes 
foram, em certa medida, esquecidas. O trabalho pretende ainda abordar como aspectos da cultura 
popular de matriz africana e indígena foram adaptados nessa transposição para o universo infantil, 
problematizando especialmente os elementos que seriam importantes, na visão dessas intelectuais, para 
a construção de um imaginário nacional brasileiro. 
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Cultura popular tradicional. Mulheres escritoras 
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16.13. ENTRE ALIANÇAS E CONTRAPOSIÇÕES: POSICIONAMENTOS DE CRIANÇAS  
DIANTE DE LIVROS DIDÁTICOS DE ESPANHOL 

Rodrigo da Silva Campos 
Apoiado numa perspectiva teórico-metodológica cartográfica (Barros; Kastrup, 2015; Deleuze; Guattari, 
1945), este trabalho tem como objetivo apresentar análise realizada à luz dos estudos em Análise do 
Discurso (Maingueneau, 2004) dos enunciados produzidos pelos sujeitos-criança participantes da Oficina 
de Espanhol para crianças do CAp-UERJ. Com tais crianças, conversamos a respeito de duas coleções de 
livros didáticos (Nuevo Recreo e Ventanita al Español). Os enunciados produzidos nessa conversa foram 
analisados a partir do modo como esses sujeitos-criança se posicionavam ao opinar, ora usando 
mecanismos linguísticos de modalidade epistêmica, ora de modalidade deôntica (Coracini, 1991; Lyons, 
1977; Foucault, 2008). Concluímos que, ao longo dos livros didáticos, constrói-se uma concepção de 
ensino de língua adicional para crianças (LAC) que tende a apresentar propostas didático-pedagógicas com 
pouca ou nenhuma complexidade, focadas no ensino de vocabulário de maneira descontextualizada, com 
uso de textos artificiais e uma consequente ausência de textos literários. Nas falas das crianças com quem 
conversamos, elabora-se um rechaço à infantilização como um aspecto essencial da infância e há uma 
reivindicação de um ensino de LAC ancorado num diálogo interdisciplinar e com uma finalidade 
comunicativa efetiva. 
Palavras-chave: Ensino de espanhol para crianças. Livro didático. Estudos da Infância. 
 
16.14. PERSONAGENS NEGROS COMO PROTAGONISTAS NA LITERATURA INFANTIL AFRO-BRASILEIRA: 

REVISÃO DOCUMENTAL DO ACERVO PNBE 2010. 
Suelen Cristina Dos Santos Klem  

 Rovilson José Da Silva 
Essa pesquisa é resultado de um Trabalho Conclusão de Curso que integra o Projeto “Pesquisa, Biblioteca 
Escolar e Leitura Literária”, da Universidade Estadual de Londrina-PR. O objetivo deste trabalho busca 
identificar a representação do personagem negro na Literatura Infantil brasileira. A investigação 
desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Para isso, consideramos a contribuição 
dos dados produzidos nas dissertações das autoras Bernardes (2018) e Lopes (2012), em que elas 
apresentam uma reflexão sobre como as crianças constroem a sua identidade étnico-racial na escola a 
partir da leitura e mediação de obras com protagonismo negro. Assim, foram utilizados para este estudo 
teóricos da área da Literatura Infantil, Literatura Infantil afro-brasileira e da Teoria Histórico-cultural. A 
partir da análise acerca das obras do PNBE 2010 realizada por Bernardes (2018) e Lopes (2012), a pesquisa 
apresenta 15 obras de literatura infantil que possuem personagens negras como protagonistas da 
narrativa. Com relação aos resultados, conseguiu-se evidenciar que apesar do esforço histórico – 
principalmente de escritores e pesquisadores interessados na ampliação e divulgação da cultura afro-
brasileira – de inserir personagens negros na Literatura Infantil, ainda persiste uma ausência considerável 
de representações de personagens negras como protagonistas na Literatura Infantil. Este fato evidencia 
problemas de identidade nacional e reforça estereótipos raciais. Ressalta-se ainda, nas considerações 
finais, a importância dessa representação na Literatura Infantil, uma vez que principalmente nos primeiros 
anos escolares, a Literatura se torna um instrumento fundamental na construção de reflexões, valores, 
ampliação da imaginação, da cultura, do entendimento da sociedade, na desconstrução de preconceitos 
e na identificação de si. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Personagens Negros. Literatura Afro-brasileira. 
 

16.15. LEITURAS LITERÁRIAS NA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA 
Tarissa Marques Rodrigues Santos.  

Este é um relato das atividades práticas de literatura infantil, que estão inseridas em um projeto mais 
amplo de intervenção na fronteira Brasil-Bolívia. Trata-se de uma vivência literária com crianças entre 7 e 
10 anos que objetivou, através da literatura infantil boliviana, estimular a criatividade, indagações, 
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fantasias, realidade no sentir-se fronteiriço, enfatizando a perspectiva humanizadora da literatura. A 
literatura aborda esses aspectos, aproximando-se do imaginário e do cotidiano infantil, possibilitando 
assim a identificação da criança com a literatura e construção de identidades. A educação no contexto de 
fronteira é marcada, sobretudo, por desafios, caracterizados por escolas que se encontram 
geograficamente próximas da fronteira, mas pedagogicamente distantes. Caminhando nesse elo: 
fronteira, leitura, poder da literatura e construção da identidade, é que se procurou, nesta intervenção, 
conceituar os temas de maneira interligada, pontuando questões empíricas através da vivência literária 
com as obras infantis bolivianas “Horacio y sus amigos” e “Juanito y los frijoles mágicos”, adaptação do 
conto inglês provindo da tradição oral. Ao pensar a escola como um espaço de práticas de alteridade com 
função integradora que lhe é fundante quanto à constituição identitária de crianças e jovens, a literatura 
infantil passa a ser a principal porta de acesso ao mundo da leitura. Como podemos perceber, a criança e 
a literatura infantil compartilham da mesma natureza: ambas são lúdicas, mágicas e questionadoras e tais 
afinidades fazem com que a literatura seja o mais poderoso aliado do professor e da criança pela vida 
afora na busca da compreensão do mundo e do ser humano. 
Palavras-chave: Literatura. Fronteiriço. Criança. 
 

16.16. GÊNERO E LITERATURA INFANTIL: UMA ANÁLISE DA OBRA A BOLSA AMARELA DE LYGIA 
BOJUNGA NUNES 

Verônica Araújo Mendes 
Mônica Maria da Silva Andrade 

O trabalho aborda algumas considerações sobre a importância do debate envolvendo gênero, enquanto 
marcador social, e a literatura infantil para a formação de crianças leitoras. À vista disso, optou-se pela 
obra A bolsa amarela de Lygia Bojunga Nunes, cuja narração em primeira pessoa coloca em evidência a 
fértil imaginação da protagonista Raquel e suas “vontades gordas”: a de virar gente grande, a de virar 
menino, a de virar escritora. O realismo mágico, característico da narrativa, combina o real e o imaginário, 
conserva a linguagem fantástica e peculiar da infância na mesma medida em que apresenta como pano 
de fundo diversas problemáticas presentes na sociedade. É, justamente, nos diálogos entre o fictício e o 
real que as crianças poderão apreender o mundo criticamente, vindo, consequentemente, a criar 
significações e a transformá-lo. Para tanto, buscou-se identificar como a autora insere problemáticas 
sociais, sobretudo no tocante às desigualdades de gênero na narrativa literária, bem como analisar a 
contribuição social da obra para formação de pequenos leitores críticos, conscientes e transformadores 
da realidade. Dado o tempo histórico de sua criação, 1976, marcado pelo autoritarismo, Lygia subverte a 
norma com uma narrativa ficcional potente para reflexão. Defende-se que de forma bem humorada a 
autora consegue estabelecer relações, com uma crítica aguda, entre os desejos da menina e o contexto 
social no qual se encontrava imersa, conduzindo-nos a uma reflexão sobre as imposições de papeis sociais 
extremamente desiguais. A análise da proposta é de natureza bibliográfica, se apoia na discussão teórica 
de Louro (1997), Adichie (2017), Candido (2006), Freire (1996) dentre outros. 
Palavras-chave: Gênero. Literatura infantil. A bolsa amarela. 

 
16.17. LOS PEQUEÑOS LECTORES DE CARAS Y CARETAS. 

BUENOS AIRES, PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 
Viviana Vanessa de Melo 

Alejandra Josiowicz 
En esta ponencia propongo explorar la conformación del público infantil como un tipo específico de 
lector a través del análisis de las publicaciones difundidas por la revista semanal “Caras y Caretas” 
durante las primeras décadas del siglo XX. Lo haré a partir de la recuperación y el análisis de los 
contenidos que ese reconocido magazine ilustrado dirigió a los niños lectores, quienes, si bien no 
constituyeron el público principal de la revista, comenzaron a ser interpelados por ésta a través de la 
incorporación de una sección específica denominada “Páginas infantiles”, la cual incluía concursos, 
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fotografías e historietas destinadas a los niños. Durante las primeras décadas del siglo XX, en Argentina 
y en otros países de América Latina, gracias a la generalización de la alfabetización se produce la 
ampliación del público lector, lo cual resultó ser un elemento clave para la generación de nuevos y 
diversos medios de comunicación escritos que dinamizarían la circulación de los crecientes consumos 
urbanos. Este proceso cultural, impulsado por factores económicos, políticos, tecnológicos y sociales, 
tuvo al público infantil como uno de los destinatarios privilegiados debido, por un lado, a las 
aspiraciones políticas de las elites locales canalizadas a través del establecimiento de los sistemas de 
educación pública -que buscaron constituir a los niños en ciudadanos y trabajadores- y a la consiguiente 
producción discursiva en torno a la infancia y, por el otro, al desarrollo social y económico que produjo 
nuevas prácticas como la incorporación del público infantil al ámbito del consumo. 
Palavras-chave: Infancia. Lectura. Prensa. 

 
16.18. LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA:  

AS MEMÓRIAS DE UM HOMEM-MENINO 
Walter Gonçalves Campos  

 Meire Lisboa Santos Gonçalves 
Este trabalho tem como objetivo analisar a obra Ler, escrever e fazer conta de cabeça, de Bartolomeu 
Campos de Queirós (2004), pela perspectiva da memória, em especial, a que se relaciona aos aspectos 
afetivos e involuntários. Observa-se no livro relatos de um homem-menino, que narra experiências e 
vivências intimamente ligadas ao seu mundo infantil, que são recuperadas por um viés mnemômico e, 
consequentemente, autobiográficas. O referido livro trata-se de uma narrativa que apresenta elementos 
confessionais, envolvendo instituições, como família, escola, igreja, apontando especificamente as 
recordações da infância. Obra de cunho autobiográfico, nela, Bartolomeu de Queirós apresenta-nos a 
persistência de um menino em preservar, no fundo de suas recordações, cenas vividas e experienciadas 
em sua infância. As histórias relatadas permeiam não somente as memórias de um homem-menino 
lutando pela vida, mas ampliam as reminiscências individuais para memórias de uma cultura, de uma 
forma de estar no mundo. A composição narrativa, com frequência, apresenta o uso de saberes do 
passado dos ancestrais do autor. Crendices, hábitos e valores familiares impregnam o enredo. Assim, a 
escrita queirosiana, em especial, na obra escolhida como objeto de análise nesse trabalho, traz 
entrelaçados o real e o imaginário, como se fossem fragmentos de uma colcha de retalhos, com formas e 
cores diferentes, que são costurados pelas lembranças. Para a discussão temática serão utilizados 
teóricos, como Benjamim (1994), Camargo (2009), Freire (1986), Silva (2013) e Siqueira (1998, 2013). 
Palavras-chave: Memória. Passado. Autobiografia. Infância. 
 

 



A obra reúne a programação do II Encontro Na-
cional de Literatura Infantil/Juvenil – II ENLIJ – e 
I Congresso Internacional de Literatura Infantil/
Juvenil – I CILIJ -, que tem por tema questões 
e temáticas de ontem e de hoje. Apresenta a 

relação de conferências e mesas-redondas, bem 
como a organização de sessões que caracterizam 
os simpósios. O livro reúne ainda os resumos de 
cada simpósio, evidenciando reflexões variadas 

sobre textos teóricos e ficcionais, teorias e práti-
cas, bem como possíveis relações intertextuais 

e revisionistas travadas entre tempos e espaços, 
tendo, como foco norteador, a literatura poten-

cialmente destinada a crianças e jovens.


