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O I Encontro Nacional de Literatura Infantil/Juvenil: teorias e práticas
leitoras – I ENLIJ – é uma ação ligada ao Grupo de Pesquisa-CNPq “A
narrativa ficcional para crianças e jovens: teorias e práticas” e tem por
objetivo congregar pesquisadores cuja produção de conhecimento
abarca essa literatura, no que diz respeito tanto a concepções mais
aplicadas, como mais teóricas. Espera-se fomentar diálogos entre
tempos, espaços, linguagens, suportes, saberes, contemplando, como
foco norteador, a literatura para crianças e jovens.
Apoio dos GTs da Anpoll Leitura e Literatura Infantil e Juvenil e
Vertentes do Insólito Ficcional.
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Conferência de Abertura:
Literatura Infantil/Juvenil, novas tecnologias e
conectividade
4 de junho, terça-feira, 09:00 a 10:30

Prof. Dr. José Nicolau Gregorin Filho (USP)
Infantil/Juvenil: formação de leitores em tempos de conectividade
Profª Dr.ª Rosa Maria Cuba Riche (CAp/UERJ)
A literatura infantil contemporânea e o poder das mídias
sociais: um estudo de caso
Moderadora: Profª Dr.ª Silvana Augusta B. Carrijo (UFG)

Conferência Intermediária 1:
Literatura Infantil/Juvenil e práticas leitoras
4 de junho, terça-feira, 17:30 a 19:00

Profª Dr.ª Raquel Cristina de Souza e Souza (CPII)
O diário de leitura como ferramenta didática: subjetividade,
construção de sentidos e fruição
Profª Dr.ª Tania Maria Nunes de Lima Camara (ILE/UERJ)
Poesia na sala de aula: por que não?
Moderador: Prof. Dr. Thyago Madeira França (UEG)

Conferência Intermediária 2:
Literatura Infantil/Juvenil, linguagens e leituras
5 de junho, quarta-feira, 09:00 a 10:30

Profª Dr.ª Marisa Martins Gama-Khalil (UFU/CNPq)
Por uma literatura sem adjetivos: ler levantando a cabeça!
Profª Dr.ª Maria Teresa Gonçalves Pereira (ILE/UERJ)
A linguagem da Literatura Infantojuvenil
Moderadora: Profª Dr.ª Aira Suzana Ribeiro Martins (CPII)
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Conferência Intermediária 3:
Literatura Infantil/Juvenil, identidades e
diversidades
5 de junho, quarta-feira, 17:30 a 19:00

Profª Dr.ª Eliane Debus (UFSC)
Por que ainda há muito a se dizer: a poesia para infância em
Moçambique
Profª Dr.ª Shirley de Souza Gomes Carreira (FFP/UERJ)
No pasó nada: a narrativa do exílio na ótica de um adolescente
Moderador: Prof. Dr. Henrique M. Samyn (ILE/UERJ)

Conferência Intermediária 4:
Literatura Infantil/Juvenil e outras artes
6 de junho, quinta-feira, 09:00 a 10:30

Profª Dr.ª Diana Navas (PUC-SP)
Multimodalidade em cena: a literatura juvenil e o diálogo com
outras artes
Prof. Dr. Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI)
Narrativa verbovisual de Nelson Cruz e o leitor em formação:
entrecruzamento de linguagens
Moderadora: Profª Dr.ª Liliane Maria Jamir e Silva (FAFIRE)

Conferência de Encerramento:
Literatura Infantil/Juvenil e as vertentes do insólito
6 de junho, quinta-feira, 17:30 a 19:00

Prof. Dr. Flavio García (ILE/UERJ)
Figuração insólita de personagens-título na contística de Mia
Couto admissível como literatura infantil e/ou juvenil
Profª Dr.ª Regina Michelli (ILE/UERJ)
Navegar - pelo maravilhoso - é preciso: a metamorfose por
mãos femininas nos contos da tradição
Moderadora: Profª Dr.ª Lígia Menna (UNIP-USP)
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Mesa 1
Desafios sociais contemporâneos
4 de junho, terça-feira, 10:40 a 12:10

Coordenação: Prof. Dr. Jorge Luiz Marques de Moraes
Egle Pereira da Silva (UERJ) – Literatura e Relações Internacionais:
um olhar sobre o refúgio em A cruzada das crianças, de Bertolt Brecht
Nelma Menezes Soares de Azevêdo (FAFIRE) – Uma prática
transdisciplinar na leitura literária da obra Malala – uma menina
muito corajosa, de Jeanette Winter
Juliana Gonçalves Isaias Rodrigues (FFP/UERJ) - A representação
do desterro em Stefano, de Maria Teresa Andruetto
Jorge Luiz Marques de Moraes (CPII) – Infância, pobreza e
imaginação: caminhos da literatura de Georgina Martins

Mesa 2
Emoção e afeto, escuta e alteridade na formação
do leitor literário
4 de junho, terça-feira, 10:40 a 12:10

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza
Oliveira
Aline Frederico (PUC-SP) - Emoção na ponta dos dedos: o leitor
como gerador de afetos na leitura literária digital
Aline Souza Oliveira Lanzillotta (CPII) – A alteridade nas aulas
de Literatura Infantil do Colégio Pedro II: práticas pedagógicas
desenvolvidas no Campus São Cristóvão I
Magna Domingues (UERJ) – Cartografia sentimental de uma
escola: relatos de experiência de uma professora no território da
sala de leitura de uma escola pública e periférica
Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza Oliveira (UFRJ) e Denise
Barreto de Resende (SME) – Conversas ao pé das árvores.
Experiências dialógicas com a literatura nos anos iniciais do
Ensino Fundamental
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Mesa 3
Literatura e ensino - perspectivas e práticas
4 de junho, terça-feira, 13:30 a 15:00

Coordenação: Prof. Dr. Thyago Madeira França
Ângela Márcia Fernandes Pereira (UFU) - A ausência da voz
feminina nos cordéis e nos contos de fadas
Cristiane Moreira da Costa (UFU) – O ensino de literatura por meio
do conto fantástico de terror – uma relação de afeto
Priscilla da Silva Cesar Carvalho (UFU) - O conto como estratégia
estética no letramento literário
Thyago Madeira França (UEG) - Em defesa de uma escolarização
responsiva e responsável da literatura

Mesa 4
Histórias de monstro e medo
4 de junho, terça-feira, 13:30 a 15:00

Coordenação: Prof.ª Dr.da Cláudia de Socorro Simas Ramos
Cláudia de Socorro Simas Ramos (UERJ) – O assombramento e sua
potencialidade para incentivo à leitura
Fábio Pratts (UERJ) - Monstruosidades em perspectiva: o papel do
duende em “Rumpelstiltskin”
Felipe Ribeiro Campos (UERJ) - Monstros e atmosfera de medo em
histórias para crianças e jovens
Tuane Silva (UERJ) – Da curandeira à feiticeira, o conhecimento
proibido e maligno

Mesa 5
Por uma literatura sem adjetivos
4 de junho, terça-feira, 15:10 a 17:00

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Marisa Martins Gama-Khalil (UFU/CNPq)
Andréia de Oliveira Alencar Iguma (UFU) - Não somos todos iguais:
um olhar para os múltiplos conceitos acerca da juventude
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Lilliân Alves Borges (UFU) - Uma mirada estrábica: o projeto
estético de Graciliano Ramos
Lilian Lima Maciel (UFU) - Dor, morte e trauma: temas interditados
na Literatura Infantil e Juvenil
Viviane Carlos de Oliveira Tavares Campos (UERJ) - Workbook As
Crônicas de Nárnia: uma análise de material sob a perspectiva das
funções executivas e estratégias de leitura

Mesa 6
Heranças culturais africanas
4 de junho, terça-feira, 15:10 a 17:00

Coordenação: Prof.ª Me. Cristiane Madanêlo
Ana Paula Pereira do Nascimento (UFRJ) - Força vital, a “infusão”
homem-natureza: Uma leitura de Sabá e a planta mágica
Cristiane Madanêlo (CAp/UFRJ) - Figurações literárias de guerra
para crianças: entre voz e letra de Pepetela e Mia Couto
Felipe de Andrade Constancio (UERJ); Pilar Cordeiro Guimarães
Paschoal (UERJ) - Literatura de herança iorubá no ensino fundamental
Rafael Batista da Silva (UFRJ) - Mito dos orixás: a importância da
rainha do mar, Iemanjá, na cultura afro-brasileira
Rayron Lennon Costa Sousa (UFPI) – “Bonsucesso dos Pretos”, de
Joel Rufino dos Santos, e a gênese mítico-religiosa dos Quilombos
do Maranhão

Mesa 7
LIJ para todas as idades

5 de junho, quarta-feira, 10:40 a 12:10
Coord. Prof.ª Dr.ª Jacqueline de Faria Barros
Anna Luiza Lima Guimarães (FACON/SP) - Mas este livro é para
criança? – Rosa e a terceira margem do livro ilustrado
Jacqueline de Faria Barros (FAP, UNYLEYA, UFF) - A Literatura
infanto-juvenil e seu impacto no mundo adulto
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Karla Batista Almeida Japôr Souza (PUC-Rio) - Travessia de
experiências em Rosa de Odilon Moraes
Silvana Augusta Barbosa Carrijo (UFG) - A florista e o forasteiro:
identidade e diferença em A repolheira (2015), de Cláudia Nina

Mesa 8
O maravilhoso e as histórias folclóricas
5 de junho, quarta-feira, 10:40 a 12:10

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Aira Suzana Ribeiro Martins
Aira Suzana Ribeiro Martins (CPII) - O Bicho de sete cabeças e os
outros seres fantásticos, de Eucanaã Ferraz
Amanda Izabel dos Santos dos Santos (IFPA) e Luiz Henrique Rocha
Mendes (IFPA) – Efeitos da globalização sobre o conhecimento de
histórias regionais e folclóricas
Severina J. de Amorim Silva Cima (UERJ) – A maldade em
protagonistas de contos folclóricos nacionais
Vinícius Souza Figueredo (UERJ) – A configuração do maravilhoso
em Charles Perrault

Mesa 9
Questões de gênero em perspectiva
5 de junho, quarta-feira, 13:30 a 15:00

Coordenação: Prof.ª Dr.da Anabel Medeiros Azerêdo de Paula
Anabel Medeiros Azerêdo de Paula (UFF) – Análise das visadas
discursivas e das propostas interlocutórias no âmbito da
homoafetividade e da homoparentalidade em livros ilustrados de
potencial destinação infantil
Janayna Rocha da Silva (UFF) – Uma análise semiolinguística acerca
dos imaginários sociodiscursivos no conto ilustrado “Selvagem”
Vita Ichilevici (USP) - Fadas feministas – avanços e tropeços do
politicamente correto na literatura infantil contemporânea
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Yandara Virginia Ribeiro Costa Moreira (CPII) – Papéis de gênero na
literatura de gênero: representações das personagens femininas em
narrativas policiais juvenis

Mesa 10
LIJ brasileira, leituras

5 de junho, quarta-feira, 13:30 a 15:00
Coordenação: Escritora Flávia Côrtes
Flávia Côrtes de Alencar (UERJ) – Desbravadores do Era uma vez:
percursos da literatura infantil no Brasil
Julia Souza da Silva (UERJ) - Branca de Neve na pena dos Grimm e
de Pedro Bandeira
Maristela Scheuer Deves (PUC-RS) - O Resgate do Herói Comum
e Coletivo na Literatura Infanto-Juvenil a partir da Análise da Série
“Inspetora”, de Ganymédes José Santos de Oliveira
Raphael Soares da Silva (UFF) – Os Karas: a subjetividade de Pedro
Bandeira atravessando gerações

Mesa 11
Representações da negritude
5 de junho, quarta-feira, 15:10 a 17:00

Coordenação: Prof. Dr. Henrique Marques Samyn
Camila Franquini Pereira (UFRJ) - A chuva de flores em defesa do
subalterno em Obax, de André Neves
Denise Silva dos Santos (UFRJ) - Trançando cabelos e saberes
através da literatura para crianças
Henrique Marques Samyn (UERJ) - (Re)ler a raça em The Story of
Little Black Sambo
Maria Inês Freitas de Amorim (UERJ) - Girando a roda do tempo:
ancestralidade e resistência em Os nove pentes d´África
Rosa Maria Noronha Dias (PPGEB/CApUERJ) - Meninas bonitas –
um estudo sobre relações étnico-raciais e empoderamento feminino
no contexto escolar a partir da literatura infantil
16
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Mesa 12
Palavras, imagens, design: o livro
5 de junho, quarta-feira, 15:10 a 17:00

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Beatriz dos Santos Feres
Beatriz dos Santos Feres (UFF) - O que pode a imagem na
Literatura Infantil? Aspectos semiodiscursivos da relação verbovisual em livros destinados à infância
Josiane de Souza Soares (CAp/UFRJ, PROPED/UERJ) - O livro de
literatura para crianças: “um objeto estético perfeito”? – uma análise
das Justificativas do Prêmio FNLIJ – O melhor Projeto Editorial
(2013-2018)
Júlia Vieira Correia (UFF) - Livro ilustrado: possibilidades e desafios
Mônica de Queiroz Valente da Silva (SEEDUC/RJ) - De Cena de rua
para a escola: uma intervenção didática em favor do letramento
literário na educação básica
Pedro Afonso Barth (UEM) - Cronotopos das Sagas Fantásticas
Brasileiras: os mapas na Literatura Juvenil

Mesa 13
Letramentos literários

5 de junho, quarta-feira, 15:10 a 17:00
Coordenação: Profª Dr.ª Glayci Kelli Reis da Silva Xavier
Igor Pereira Gonçalves (Proalfa-UERJ) - Pra que serve um livro? A
presença da literatura infantil/juvenil na educação básica
Glayci Kelli Reis da Silva Xavier (UFF) e Sirley Ribeiro Siqueira (CPII) O letramento literário em prática: incentivo à leitura e à produção de
textos literários no Ensino Médio
Sabrina Guedes de Oliveira (SME-RJ) e Mônica Ramos da Costa
Macedo (SME-RJ) - Professores em roda – formação de práticas: do
PNAIC à sala de aula
Estela Conceição de Albuquerque (UFRJ) - Ponto de encontro entre
a construção da epistemologia docente e a aprendizagem discente
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Mesa 14
A relação imagem e palavra
6 de junho, quinta-feira, 10:40 a 12:10

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Liliane Maria Jamir e Silva
Alison Medeiros de Mendonça Santiago (FAFIRE) – O ateneu em
quadrinhos e os multiletramentos: o lugar docente na sociedade
contemporânea
Bárbara Santos Soeiro (UFBA) - Poética e ilustração em Gabrielle
Vincent
Flávia Reis (USP) - O diálogo das cabeças: a pintura de Antônio
Maia escrita por Ziraldo
Liliane Maria Jamir e Silva (FAFIRE) - Da imagem/ilustração à
palavra escrita: um itinerário mágico para a leitura literária

Mesa 15
Identidades e diversidades étnico-raciais
6 de junho, quinta-feira, 10:40 a 12:10

Coordenação: Prof.ª Dr.da Cristiane Veloso de Araujo Pestana
Cristiane Veloso de Araujo Pestana (UFJF) - A literatura afro-infantil:
representação e representatividade
Karla Cristina Eiterer Rocha (UFJF) - A literatura infantil e juvenil na
voz periférica de Allan da Rosa: identidade e cultura no livro Zumbi
assombra quem?
Renata de Oliveira Batista Rodrigues (UFRJ) - Por uma educação
antirracista: processos negro-afro-literários na sala de formação do
leitor Dandara dos Palmares
Lívia Penedo Jacob (UERJ) - Um passado negro para um futuro
branco: a literatura indígena infantojuvenil brasileira à luz da
teorização
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Mesa 16
A palavra poética

6 de junho, quinta-feira, 13:30 a 15:00
Coordenação: Prof. Dr.do Edison de Abreu Rodrigues
Ana Claudia Abrantes Moreira (CPII) - Poesia e recursos de produção:
da educação da emoção ao exercício de novas técnicas criativas
Edison de Abreu Rodrigues (USP) - A construção poética do
imaginário infantil em Cora Coralina e Manoel de Barros: percepções
culturais, identitárias e educacionais nas obras O prato azulpombinho e Menino do mato
Jolie Antunes da Cunha (USP) - A importância da leitura de poemas
na formação de jovens leitores: que espaço a poesia ocupa nos
currículos escolares?
Taís Turaça Arantes (UERJ) e Hugo Augusto Turaça Leandro (UFMS) A representação da infância na poesia de Manoel de Barros

Mesa 17
Reendereçamentos de leitura e formação de
alunos leitores
6 de junho, quinta-feira, 13:30 a 15:00

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Ana Crelia Penha Dias
Ana Crelia Penha Dias (UFRJ) - Fronteiras do texto para crianças e
jovens: reendereçamentos na poesia e na ficção
Andressa Penna Almeida (UFRJ) - Da imersão em narrativas
literárias às subjetividades desveladas: um itinerário para a formação
de sujeitos-leitores
Audrey Barbalho Barbosa (UFRJ) - Contribuições da leitura
literária na formação de alunos leitores na primeira etapa do Ensino
Fundamental
Nathalia Cardoso Rocha (UFRJ/CPII) - Dos lugares acostumados à
produção de desejo: literatura como exercício estético da existência
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Mesa 18
Estudos sobre o feminino

6 de junho, quinta-feira, 15:10 a 17:00
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Simone Campos Paulino
Aila do Carmo Sant’Anna (UERJ) - Desdobramentos de gênero: o
feminino transfigurado na literatura infantojuvenil
Ana Maria Gonçalves Claro (UERJ) - Velha: fada ou bruxa?
Thayane Gaspar Jorge (UERJ) - O redirecionamento do discurso
nacionalista galego para crianças
Simone Campos Paulino (UNIGRANRIO-SME/RJ) - Entre espadas
e rosas: a performance de gênero em contos de fadas de Marina
Colasanti e Neil Gaiman

Mesa 19
Contos do Era uma vez...

6 de junho, quinta-feira, 15:10 a 17:00
Coordenação: Prof.ª Dr.da Ecila Lira de Lima Mabelini
Cláudia S. Rosa Marapodi (FACHA, UERJ) - A narrativa Lo cunto de
li cunti, de Giambattista Basile: considerações iniciais
Ecila Lira de Lima Mabelini (USP) - Literatura Infantil/Juvenil e
valores sociais
Glauce Viviane Rocha (UERJ, SEEDUC/RJ) - Entre tempos e textos,
Chapeuzinho Vermelho – será que é sempre vermelho?
Juliane França Rodrigues dos Santos (UERJ) - Rumpelstilskin,
configurações de uma personagem intrigante
Renata Monteiro do Espírito Santo (CPII) - O conto e o reconto na
formação do leitor literário
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Mesa 20
As narrativas e seus elementos insólitos
6 de junho, quinta-feira, 15:10 a 17:00

Coordenação: Prof.ª Dr.a Luciana Morais da Silva
Lígia Regina Máximo Cavalari Menna (UNIP-USP) - Simbologias do
espelho mágico no conto “A Rainha da Neve”, de Hans Christian
Andersen e suas releituras
Luciana Morais da Silva (UERJ) - Percurso sólito pelas sendas
insólitas da chuva em Mia Couto
Pablo Oliveira Souza (UFU) - Ficção científica em Felizmente, o leite,
de Neil Gaiman
Rute Isabelle Ferreira de Melo Dantas (FAFIRE) - Leitura de contos
fantásticos e o extensive reading: um processo significativo e
prazeroso de aquisição da língua inglesa como língua estrangeira
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Aila do Carmo Sant’Anna (UERJ)

Desdobramentos de gênero: o feminino
transfigurado na literatura infantojuvenil
O trabalho intitulado “Desdobramentos de gênero: o feminino
transfigurado na literatura infantojuvenil” integra o projeto de
Iniciação Científica “Literatura Infantojuvenil, narrativas de ontem
e de hoje”, da UERJ, sob a orientação de Regina Michelli. A história
nos mostra que muitas vezes as mulheres precisaram lutar para
ocupar certos espaços destinados aos homens, algo que acontece
ainda nos dias de hoje. Antigamente, o papel da mulher era bastante
cerceado e, por muitas vezes, elas precisaram assumir um papel
construído socialmente como masculino para conquistar espaço
na sociedade. A pesquisa visa a, justamente, refletir acerca desse
feminino travestido de figura masculina, como forma de possibilitar
a ocupação dos espaços tidos como masculinos, a partir do estudo
do mito da donzela guerreira e com base em personagens históricas
e mitológicas que exemplificam essa questão. Na base da cultura
ocidental, encontram-se as amazonas, que lembram as Valquírias
da mitologia nórdica, bem como as deusas Atlanta e Palas Atena.
A figura de Joana D’Arc é extremamente marcante ao pensarmos
nessa configuração do feminino em masculino, jovem nascida em
1412, na França, também constituindo o mito da virgem guerreira,
segundo Simone Fraisse. No Brasil, Maria Quitéria emerge como
figura histórica que, sob motivação patriótica, foi a primeira mulher
a lutar pelo Brasil nas Forças Armadas Brasileiras, precisando portar
vestimentas masculinas para se alistar. Na literatura brasileira,
conhecida é a história de Diadorim de Grande sertão veredas, de
Guimarães Rosa. O corpus ficcional da pesquisa, neste trabalho, se
atém às narrativas “A afilhada de Santo António”, de Adolfo Coelho,
e “A afilhada de São Pedro”, de Consiglieri Pedroso, contos da
tradição portuguesa, e “Lenda da moça guerreira”, de Ruth Rocha,
história que compõe a obra Mulheres de coragem. A pesquisa
emprega metodologia de cunho comparativo, uma vez que se
cruzam saberes oriundos de diferentes áreas do conhecimento,
bem como narrativas de diferentes tempos e nacionalidades. A
fundamentação teórica inicial tem por base as pesquisas de Hilário
23

I ENCONTRO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL/JUVENIL - CADERNO DE PROGRAMAÇÃO RESUMOS

Franco Júnior, Pierre Bourdier, Walnice Nogueira Galvão, Simone
Fraisse, além dos estudos de Nelly Novaes Coelho, diretamente
relacionados à Literatura Infantojuvenil.

Aira Suzana Ribeiro Martins (CPII)

O Bicho de sete cabeças e os outros seres
fantásticos, de Eucanaã Ferraz
A literatura, como as artes em geral, tem como ponto de referência a
realidade considerada normal, que sofre, entretanto, certa distorção.
No caso do texto literário, ocorre a subversão não só da realidade como
também da linguagem, causando estranheza no leitor e, ao mesmo
tempo, certo desafio, levando-o à busca de sentido por meio de um
diálogo com o autor, mediado pelo texto. Um evento, um personagem
insólito que façam despertar certa estupefação, desde que verossímeis,
tornam-se possíveis na literatura, com o respaldo do leitor. Nas obras
de caráter maravilhoso e de caráter fantástico, com o elemento insólito
sempre presente, a cumplicidade entre autor e leitor torna verdadeira
e excitante qualquer realidade. Na literatura infantil e juvenil, o
elemento maravilhoso, destituído do princípio de causalidade, confere
certa legitimidade aos personagens sobrenaturais, aos espaços irreais
e ao tempo fictício, sem causar qualquer estranhamento ou dúvida
no leitor. No propósito de refletir sobre o elemento maravilhoso na
literatura destinada ao público infantil, pretende-se, neste trabalho,
apresentar uma análise da obra Bicho de sete cabeças e outros seres
fantásticos (2009), de Eucanaã Ferraz, e as possibilidades de sua
leitura em turmas do Ensino Fundamental. O estudo tem como base
as pesquisas de Tzvetan Todorov (1981), Vladimir Propp (1977, 1984),
Irlemar Chiampi (1980) e Jacques Le Goff (1990), entre outros.

Aline Frederico (PUC-SP)

Emoção na ponta dos dedos: o leitor como
gerador de afetos na leitura literária digital
Com o advento dos dispositivos móveis e sua presença cada vez
mais constante na infância, a literatura infantil ganha também um
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novo palco de expressão, os aplicativos literários. Nessa leitura
multimodal e participativa, o leitor é empoderado com a possibilidade
de agir sobre aspectos do desenvolvimento da narrativa por meio
da interação. Enquanto na literatura impressa o texto literário afeta
o leitor unidirecionalmente, ou seja, o movimento é do texto para o
leitor, que responde emocionalmente aos afetos a ele causados pela
narrativa, na leitura digital esse movimento é de via dupla. Ao interagir
com a narrativa, o leitor pode se converter, dentro do contexto
ficcional, no responsável pelo estado emocional das personagens.
Nessa apresentação, será analisada a obra Macaco de Chapéu, de
Chris Haughton (2013), e a resposta de crianças de 4 anos a essa
narrativa. Nesse estudo de recepção literária, guiado pela Semiótica
Social Multimodal (KRESS, 2010) e pela teoria transacional da leitura
(ROSENBLATT, 1994), seis famílias foram observadas em situação de
leitura compartilhada com um dos pais em uma biblioteca. Em Macaco
de Chapéu, o leitor acompanha o Macaco protagonista em diversas
atividades, brincando de esconde-esconde, tocando música, lendo
uma história, etc. Numa cena em especial o leitor é apresentado com a
possibilidade de se comunicar por meio de mensagens de texto com o
Macaco, sendo quatro as opções de mensagem: enviar uma carinha feliz,
uma carinha triste, um coração ou uma banana. Essa cena, portanto,
proporciona ao leitor a possibilidade de afetar emocionalmente a
personagem. A análise do aspecto emocional da leitura digital será
guiada por uma visão interdisciplinar das teorias da afetividade,
cruzando a perspectiva da cognição incorporada (COLOMBETTI,
2017), da antropologia das emoções (LE BRETON, 1998) e reflexões
acerca da relação entre literatura e emoções (HOGAN, 2011). A análise
das respostas leitoras mostra como, na segurança promovida pelo
pacto ficcional, a possibilidade de provocar emoções negativas, como
a tristeza, no Macaco, pode se converter numa possibilidade lúdica
para explorar e refletir sobre as emoções.
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Aline Souza Oliveira Lanzillotta (CPII)

A alteridade nas aulas de Literatura Infantil
do Colégio Pedro II: práticas pedagógicas
desenvolvidas no Campus São Cristóvão I
Este texto busca apresentar o conceito alteridade (BAKHTIN, 2013)
como princípio norteador do trabalho com a disciplina Literatura,
componente curricular do Colégio Pedro II, nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. Há, no currículo da instituição, o componente Literatura,
no Campus São Cristóvão I, desde o ano de 1985, quando o primeiro
plano pedagógico foi redigido com esta nomenclatura. O trabalho
com a disciplina de Literatura nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
abarca uma grande variedade de textos literários: líricos, narrativos,
clássicos, contemporâneos, brasileiros, estrangeiros, autorais, oriundos
da tradição oral etc. Desse modo, considero que esta experiência é
fundamental para formação de leitores literários. Apresento, neste
artigo, cenas de nosso trabalho, momentos de deslocamentos ocorridos
no interior das práticas escolares cotidianas. A experiência de trabalhar
com e a partir do texto literário mostra que a Arte humaniza, propicia
o diálogo, emociona e proporciona deslocamentos. A estética literária,
nesse sentido – de arte com as palavras – engendra as experiências
ficcionais dos alunos e constitui a memória social de um povo, muitas
vezes formada também na escola, pela importância que determinados
textos assumem na história de um país. Atualmente na coordenação
desta área do conhecimento, acredito que o diálogo com o texto
literário entre docentes e discentes em busca de aprendizagens nos
desloca. Nossos planejamentos são coletivos e o trabalho é promovido
por meio da interação docente-discente. Ler e contar histórias para as
crianças propicia olhares para o mundo, sugere pluralidade de ideias,
abre a possibilidade de múltiplas interpretações. A Literatura Infantil,
muitas vezes compreendida equivocadamente como pretexto para se
ensinar hábitos, normas, “boas maneiras”, consolida-se, cada vez mais,
na experiência estética de criação de linguagem literária como forma
de conhecimento. O trabalho realizado na instituição escolar aposta na
potência do texto literário nos processos de subjetivação das crianças.
Por isso, a escuta do outro, as rodas de leitura e as palavras das crianças
acerca dos textos apresentados são imprescindíveis para a construção
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de nossas práticas. A Literatura infantil, formulada deste modo,
convida ao pensamento criativo, forma a criança questionadora, crítica
e curiosa sobre o mundo que a circunscreve. Desejamos, com este
trabalho, que a Literatura possa ser uma alternativa de compreensão
de outros mundos possíveis (para crianças e para professores). Por
último, justifico a aposta na alteridade para tornar-se humano, que
é olhar para si e para o outro: a potência do texto literário como
elemento de deslocamentos e desdobramentos dos sujeitos. A arte
pode transformar sujeitos docentes e discentes em busca de outros
sentidos às experiências de ser e de estar no mundo.

Alison Medeiros de Mendonça Santiago (FAFIRE)

O ateneu em quadrinhos e os multiletramentos:
o lugar docente na sociedade contemporânea
Este trabalho se propõe a desenvolver uma reflexão sobre a prática
docente, através da utilização da obra O Ateneu em quadrinhos (2012),
no contexto dos multiletramentos, em aulas para o público juvenil. A
partir de um livro que apresenta, nas entrelinhas, o modelo educacional
do século XIX, buscamos realizar uma análise reflexiva sobre a visão
de ensino que se tinha naquela época, a fim de estabelecer pontos
em comuns com os dias atuais. Partindo desta comparação, pretendese desenvolver uma proposta diferenciada, a fim de ressignificar o
lugar da literatura na sala de aula, a partir do uso, em quadrinhos, da
obra O Ateneu, no âmbito dos multiletramentos, possibilitando não
só a formação escolar, mas também a formação crítica e cidadã dos
indivíduos que compõem esse espaço. É por meio desta proposta que
chegaremos ao ponto chave deste estudo, pois, ao notificarmos, na
atualidade, metodologias que ainda tratam o conhecimento literário
como conteúdo e que não contemplam as diferentes realidades
presentes no universo escolar, sugerimos um perfil ideal do docente
desta área, através das multilinguagens, da valorização das multiculturas
e do trabalho com os letramentos simultâneos (visual, literário, dentre
outros), que configuram a prática proposta, a fim de favorecer a
revisão de métodos e concepções consolidados, tornando possível
novas perspectivas de ensino. Para mais, buscamos resgatar o caráter
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humanizador da literatura, democratizando o acesso ao saber literário,
através dos benefícios de um suporte didático atrativo, motivador,
inserido no mundo dos jovens leitores, contribuindo positivamente
para a leitura crítica do educando, culminando em sua formação social.
Nesta análise, serão utilizados, como aporte referencial, os achados
em Pimenta (1996), Candido (2004), Soares (2004), Rojo (2009),
Vergueiro (2012), Xavier (2017), entre outros. Palavras-chave: O Ateneu
em quadrinhos. Multiletramentos. Prática docente.

Amanda Izabel dos Santos dos Santos (IFPA)
Luiz Henrique Rocha Mendes (IFPA)

Efeitos da globalização sobre o conhecimento de
histórias regionais e folclóricas
O presente trabalho tem como objetivo investigar em alunos de escola
pública a ausência de interesse em histórias regionais e folclóricas
que são substituídos por franquias de mídia americana e filmes de
super-heróis. A partir disso, comparamos e nivelamos o conhecimento
dos alunos sobre a cultura e o folclore paraense com a cultura norteamericana. A pesquisa se justifica em razão do acentuado processo
de globalização em culturas regionais, nas quais estão perdendo cada
vez mais espaço entre os jovens. Santos (2011) alerta que o intenso
processo de globalização pode desencadear em um processo de
unificação da cultura nos moldes do interesse global. Para desenvolver
este estudo, foi utilizado como aporte teórico a obra intitulada
Identidade Cultural Na Pós-Modernidade de Stuart Hall (2004).
Discutir-se-á acerca do sujeito pós-moderno e a crise de identidade
vivenciada hodiernamente. Neste sentido, convém delimitarmos se a
identidade regional vem perdendo espaço e prestígio para culturas
estrangeiras. Para alcançarmos os resultados, foram utilizados como
metodologia: pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Face
ao exposto, foram apresentadas imagens simbólicas do folclore e
cultura paraense para alunos de uma escola pública com idade entre 3
e 6 anos de idade, com o intuito que as crianças descrevessem o que
estavam visualizando. Foram expostas também imagens de elementos
da cultura cinematográfica dos Estados Unidos, especificamente os
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personagens de filmes de super-heróis. Visualizou-se que os alunos
não reconheciam com facilidade os elementos específicos da cultura
paraense, como, por exemplo, o Boto, a Boiuna, Capelobo e Matinta
Pereira. No entanto, conseguiram reconhecer com facilidade, bem
como demonstrar maior interesse, pelos elementos da cultura norteamericana. Concluiu-se que o processo de globalização está cada vez
mais proeminente, ocasionando uma substituição de traços regionais
por elementos da cultura norte-americana.

Ana Claudia Abrantes Moreira (CPII)

Poesia e recursos de produção: da educação da
emoção ao exercício de novas técnicas criativas
Na literatura, a poesia é uma das manifestações mais associadas à
emoção. Na Escola Básica, o “sentimento” da poesia se conecta a noções
de amor, raiva, tristeza. A presença não obrigatória, mas recorrente,
de uma primeira pessoa no texto corrobora para que, principalmente
no Ensino Fundamental, as estratégias de análise e de composição da
obra poética se centrem na expressão daquilo que afeta o humano
e o faz afetar, por meio de expedientes acústicos (como rima, ritmo,
figuras sonoras), recursos visuais diversos (do espaço do papel ou tela
ao desenho). Essas práticas podem ser complementadas por outros
modos para repensar a emoção inscrita no texto lido/interpretado pelo
aluno ou por maneiras de repensar estratégias de criação de poemas
na escola. A emoção humana, legítima, ora compartilhada, ora fruto
de experiências específicas, pode ser educada esteticamente para a
poesia. Na intenção de apresentar uma experiência e uma proposta
de atividade que considere a relevância da emoção e a educação
estética da emoção para a arte poética no Ensino Fundamental, o
trabalho pretende destacar os recursos do capítulo “Visitas ao lugarcomum”, de O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques. Como
fundamentação, utilizam-se aqui as reflexões do historiador de arte
Georges Didi Huberman (2013), o relato da Oficina Poética de Carlito
Azevedo (2012) e a obra de Luciana Leone sobre poesia e escolhas
afetivas (2014).
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Ana Crelia Penha Dias (UFRJ)

Fronteiras do texto para crianças e jovens:
reendereçamentos na poesia e na ficção
As polêmicas acerca da especificidade de obras escritas para crianças
e jovens atravessam os tempos e assumem hoje contornos que
reconhecem a estreita relação desses textos com seus destinatários. De
fato, essa ligação, que por muito tempo esteve atrelada basicamente
à constituição textual, hoje se constitui mais complexa, perceptível,
por exemplo, na busca por suportes que também favoreçam certa
mediação. Esta comunicação pretende reunir discussões acerca da
elaboração do texto/livro para crianças e jovens, no que diz respeito
à existência de certos traços que singularizam a identidade desse
texto, formalizada, primordialmente, na materialização do livro.
Diante do reconhecimento da importância da formação do leitor
literário desde cedo, inclusive por parte do mercado editorial, algumas
questões da contemporaneidade atravessam o planejamento, a
produção (contemplando-se aqui os textos verbal e não verbal
e os suportes) e o encaminhamento do livro até seu público. Para
refletir sobre os aspectos que hoje marcam a fronteira da literatura
infantil e juvenil em relação à dita literatura adulta, serão analisados
dois casos de reendereçamento de textos, segundo a concepção de
AGUIAR e CECCANTINI (2012). Os nomes escolhidos são renomados
representantes da poesia brasileira e da ficção portuguesa: O
galo gago, de Antonio Carlos Secchin, poeta e crítico brasileiro,
ilustrado por Clara Gavilan; e Conto da Ilha Desconhecida, de José
Saramago, ficcionista português, com ilustrações de Fatinha Ramos.
A escolha do corpus deveu-se ao entendimento de que o fenômeno
do reendereçamento não é exclusividade do mercado editorial
brasileiro. Serão analisados paratextos e a relação do texto verbal
com as imagens, além de um estudo comparativo entre as edições de
origem dos textos e as atuais reendereçadas.
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Ana Maria Gonçalves Claro (UERJ)

Velha: fada ou bruxa?
Italo Calvino, autor italiano neorrealista que começava a se sobressair
entre os escritores da sua época, foi convocado por Giulio Einaudi
conhecido editor, para uma importante tarefa: o autor deveria recolher
histórias da Idade Média baseadas em narrativas populares passadas
de geração a geração por meio da oralidade. O objetivo desta recolha
era reunir histórias que fossem relatos baseados na cultura italiana e
oriundos de diversas regiões da Itália, para que esses dados fossem
preservados, tornando esta obra referência para o povo italiano.
Os contos compilados foram publicados no livro Fábulas Italianas,
cujas narrativas classificam-se na categoria de histórias fantásticas,
que encontram em Tzvetan Todorov um dos mais famosos teóricos
e estudioso do gênero. Para a presente comunicação, foram
selecionadas duas narrativas dentre as que compõem a obra: “A
menina vendida com as peras” e “O príncipe-canário”. Nestes contos,
encontramos um novo olhar para a personagem da mulher velha,
normalmente reconhecida como bruxa malvada, mulher rancorosa
ou amarga, pronta para fazer o mal ou encantamentos que possam
prejudicar a outros personagens, geralmente jovens de bom coração,
belas e delicadas. Nas narrativas citadas anteriormente, a figura da
anciã surge para ajudar, socorrer e orientar. Elas possuem sabedoria
e experiência para auxiliar os que se encontram em perigo ou em
difíceis empreitadas, exercendo um papel que em outras ocasiões era
atribuído às fadas. Nessas narrativas de Italo Calvino, a personagem
da mulher velha é perspectivada sob luzes que a retratam de forma
diversa das narrativas da tradição infantil/juvenil. A representação
física é semelhante a das conhecidas bruxas, velhas, feias, mãos
enrugadas, algumas vezes escondidas por seus trajes já rotos que
amedrontam o imaginário das crianças, jovens e até mesmo adultos.
O que diferencia as personagens de Calvino deste modelo é a atitude
sábia, generosa, orientando para a resolução de entraves, propondo
muitas vezes paciência e reflexão nas atitudes. A fundamentação
teórica desta comunicação encontra-se em Tzvetan Todorov, Regina
Zilberman, Marie-Louise von Franz e Clarissa Pinkola Estés.
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Ana Paula Pereira do Nascimento (UFRJ)

Força vital, a “infusão” homem-natureza: Uma
leitura de Sabá e a planta mágica
Na literatura ocidental, há várias obras que exploram a relação entre
o homem e a natureza, muitas vezes, estabelecendo uma relação
de oposição. Em contrapartida, em muitas histórias das sociedades
tradicionais africanas, essa relação homem/natureza tem outra
representatividade, revelando uma relação de interdependência entre
esses elementos. Nesse sentido, configura-se, assim, o conceito de
força vital. Consoante a Fabio Leite, em seu texto “Valores civilizatórios
em sociedades negro-africanas” (1996), força vital corresponde à
energia inseparável dos seres, transformando em uma única realidade.
Este trabalho visa a empreender um estudo sobre a relação entre
seres humanos e a natureza, na perspectiva africana, a partir da obra
Sabá e a planta mágica (2017), de Yann Dégruel, com ilustrações do
próprio autor. Sua leitura propõe ao leitor infantil uma experiência do
mágico representando o real: a origem do café. Para esse percurso,
será analisada a narrativa em que se nota essa aproximação entre o
homem e a natureza, representando a noção de integração tão típica
das sociedades tradicionais africanas. Assim, observa-se que dessa
integração entre o real e o mágico saem grandes aprendizados. Dono
de outras obras como, por exemplo, Genz Gys Khan (2000), Sem
família (2003), entre outras, o autor é de nacionalidade francesa e
reconhecido pelos seus desenhos animados. O objeto de estudo desse
trabalho conta a história de Sabá, uma menina muito curiosa e esperta,
que resolve seguir uma cabra selvagem. Sabá ia atrás da inquieta
cabra que todos os dias ia ao topo de uma montanha saborear uma
planta muito estranha, com um aroma muito forte, e logo depois de
descoberta foi apreciada em todo o mundo: o café. A narrativa é
contada na figura do mais velho, como um griot, que imageticamente
vai aparecer representado na história pelo avô. O velho, como um sábio,
tem a função de transmitir suas experiências e saberes. Dessa maneira,
a oralidade nas sociedades africanas torna-se elemento construtivo de
uma cultura que tem como base a transferência de conhecimentos. À
luz do autor africano A. Hampaté Bá, será investigado como ocorre a
relação entre esse representante mais velho e a fala (oralidade), uma
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vez que esta não é reconhecida apenas como meio de comunicação
nesses povos, mas como uma preservação da sua história, da sabedoria
de seus ancestrais e da afirmação de sua identidade.

Anabel Medeiros Azerêdo de Paula (UFF)

Análise das visadas discursivas e das propostas
interlocutórias no âmbito da homoafetividade e
da homoparentalidade em livros ilustrados de
potencial destinação infantil
A Literatura Infantil contemporânea tem se mostrado um campo
profícuo à abordagem de temas fraturantes (RAMOS, 2010) e à inovação
na materialidade estético-literária do livro ilustrado, apresentando
propostas cada vez mais concernentes às demandas sociais emergentes.
Considerando os altos índices de violência contra homossexuais no
Brasil, que elevaram o país à primeira posição no ranking de países
que mais matam homossexuais no mundo, urge a necessidade de
combater, cada vez mais cedo, a homofobia, fomentando o respeito
às diferenças e o reconhecimento de que os direitos civis e humanos
devem ser usufruídos, igualmente, por todos os cidadãos. Por isso,
decidiu-se investigar como os temas fraturantes – homoafetividade
e homoparentalidade – são postos em discurso na Literatura Infantil.
Este trabalho traz um recorte de uma pesquisa de doutoramento,
em andamento, qualificada no Programa de Pós-graduação em
Estudos de Linguagem do Instituto de Letras, da Universidade Federal
Fluminense (Brasil), cujo principal objetivo centra-se em analisar as
estratégias discursivas relacionadas à captação e à persuasão do leitor
em livros ilustrados que abordam temas fraturantes. O aporte teórico
da pesquisa concentra-se, principalmente, na Teoria Semiolinguística
de Análise do Discurso (CHARAUDEAU, 2008) e nos estudos sobre
o livro ilustrado (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011; LINDEN, 2012; RAMOS,
2010). Nossa hipótese é a de que o sujeito, interpelado pelo projeto
de influência social que se materializa no livro ilustrado e afetado
pelos efeitos patêmicos programados em obras dessa natureza, pode
aderir mais facilmente à proposta de mundo que lhe é apresentada.
Em conformidade com essa perspectiva de análise, busca-se, ainda,
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identificar as propostas interlocutórias nessas narrativas (PAULINO,
2000), a partir do reconhecimento das visadas discursivas das
obras. Desse modo, verifica-se que esses livros ilustrados podem ser
altamente eficientes para que uma finalidade argumentativa, cuja
principal visada seja incitar o leitor destinário a crer na licitude da
relação homoafetiva e na legitimidade da homoparentalidade, seja
bem sucedida. Para compor o corpus de investigação, elegeram-se as
seguintes obras: Amor de mãe (CARVALHO, 2017) e Meu amigo Jim
(CROWTHER, 2007).

Andréia de Oliveira Alencar Iguma (UFU)

Não somos todos iguais: um olhar para os
múltiplos conceitos acerca da juventude
O trabalho intenta perpassar por diferentes visões acerca da juventude,
com base em estudos no campo da Teoria Literária, Psicologia e
Sociologia, uma vez que sua concepção vai muito além de classificações
referentes à faixa etária. Ademais, se faz necessário pensar que o
termo juventude é relativamente novo, haja vista que sua construção
passou a ganhar maior visibilidade a partir da Revolução Industrial,
momento conturbado com a inserção das máquinas no lugar da mão
de obra e, com isso, o aumento do índice de desemprego, assim,
ampliou-se o tempo de permanência em sala de aula, preparando os
jovens (ou parte deles) para o ensino superior com o propósito de
se especializarem em uma linha e conseguirem adentrar o mercado
de trabalho que caminhava rumo a um afunilamento. Desse modo as
pessoas que estavam em idade escolar, após a infância, tornaram-se
os jovens daquele tempo. Mas, de fato, o que é ser jovem? A fim de
problematizarmos tal questão, traremos para este trabalho algumas
representações de protagonistas entendidas como jovens que povoam
as obras literárias premiadas pela FNLIJ, entre os anos de 2000 a
2016, na categoria melhor para jovens. Como fio condutor, a ideia de
que é preciso pensar essa categoria social “juventude” em prol do
entendimento de aspectos muito relevantes à modernidade, ou seja,
“acompanhar as metamorfoses da própria modernidade em diversos
aspectos, como a arte-cultura, o lazer, o mercado de consumo, as
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relações cotidianas, a política não institucional etc.”, proposta pelo
estudioso Groppo (2000). Tomaremos como apoio também os estudos
de José Nicolau Gregorin Filho (2016) e de João Luís Ceccantini (2010)
sobre a literatura juvenil.

Andressa Penna Almeida (UFRJ)

Da imersão em narrativas literárias às
subjetividades desveladas: um itinerário para a
formação de sujeitos-leitores
Diversos estudos acadêmicos trazem à baila reflexões acerca do
enfoque utilitário que se atribui à literatura, em detrimento da imersão
leitora (ZILBERMAN, 2008). Dissonantes com esses estudos, algumas
escolas enfatizam práticas pedagógicas que mais apagam do que
incentivam o desejo de ler, ao reduzir a literatura a recortes de textos que
servem à análise de aspectos linguísticos, a interpretações superficiais,
respaldadas em sentidos unívocos. Em contrapartida, a leitura integral
e aprofundada de livros, a apreciação estética e tudo que dela advém,
como, a capacidade imaginativa, a criatividade, a sensibilidade, a
oportunidade de se sentir partícipe na interação com o texto, é
secundarizado. A fim de contribuir para a formação de leitores capazes
de elaborarem suas recepções com autonomia, este trabalho busca nas
contribuições teóricas de ROUXEL, 2013, cujas ideias harmonizam com
as dos teóricos da Estética da Recepção e com os estudos engendrados
por Tereza Colomer, Michele Pétit, as bases para a construção de um
itinerário pedagógico favorável a um “Andar entre livros” (COLOMER,
2007), voltado para alunos do sétimo ano do ensino fundamental, de
uma escola pública da periferia do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que,
nos entremeios desse itinerário, destaca-se a leitura da obra Corda
Bamba, de Lygia Bojunga. Rouxel defende que para se instituir “o
aluno sujeito leitor” é essencial que o professor o encoraje a imergir na
aventura interpretativa, sem a imposição de sentidos convencionados,
tendo em vista que a elaboração dos significados ocorre a partir da
intercomunicação entre as experiências socioculturais pessoais e a
materialidade textual. Ela propõe a associação de três componentes
que orientam à formação de sujeitos leitores. São eles: a atividade
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interpretativa do aluno, as obras selecionadas e a ação do professor
(ROUXEL, 2013). No que concerne à atividade interpretativa do aluno,
a estudiosa aponta a combinação de três saberes: “os saberes sobre
si”, que se referem à expressão das subjetividades; “os saberes sobre
os textos”, que dizem respeito à familiaridade com as diferentes formas
textuais; “os saberes metaléxicos”, que são aqueles que asseguram “os
direitos do texto” e os “direitos do leitor” (ROUXEL, 2013). A escolha do
texto de Lygia Bojunga vai ao encontro das ideias da professora francesa,
no sentido de promover o desafio de interagir com escritas literárias de
diferentes graus de dificuldade (ROUXEL, 2013). A partir do percurso da
experiência da leitura integral da obra, pretende-se construir um caminho
epistemológico de reflexões acerca da mediação da leitura integral de
um mesmo livro com toda a turma; da recepção dos estudantes, de
suas leituras críticas da obra; e da potencial possibilidade de escritas
literárias a partir dessa experiência. Valorizar as subjetividades dos
estudantes nas práticas pedagógicas tem como intuito encaminhá-los à
construção de suas identidades literárias. Evocar essas vozes singulares,
muitas vezes silenciadas pela hierarquia institucional, pode contribuir
para tornar as aulas mais acolhedoras, democráticas, para despertar o
desejo de ler além dos muros escolares.

Ângela Márcia Fernandes Pereira (UFU)

A ausência da voz feminina nos cordéis e nos
contos de fadas
O ensino da Literatura nas escolas vem sendo relegado a segundo plano,
por esse motivo é alvo de questionamentos de teóricos e especialistas
da área devido ao insucesso das metodologias aplicadas que visam ao
letramento literário do aluno. Com finalidade de alterar essa realidade
e promover práticas de leituras mais significativas dos textos literários,
pensamos em metodologias para despertar a consciência leitora do aluno
e também promover a construção de um sujeito que interage, constrói,
reconstrói e ressignifica seu próprio universo por meio da palavra.
Acreditamos que o trabalho intertextual entre os folhetos de cordel e
os contos de fadas será significativo para a formação da competência
literária e linguística, bem como para o desenvolvimento da competência
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crítica do aluno. Desse modo, no projeto que desenvolvemos atualmente,
propomos oficinas que direcionem a leitura e a escrita para uma
reflexão sobre o papel que a mulher ocupa na literatura de cordel e nos
contos de fadas. O trabalho será pautado pela proposta de sequência
básica de Rildo Cosson (2014), contemplando as fases da motivação,
introdução, leitura e interpretação. Entendemos que, com a leitura das
obras escolhidas que abrangem os gêneros literários em questão, o
aluno participante possa se reconhecer leitor eficiente, com capacidade
de interpretar e refletir sobre o tema proposto, para posteriormente
criar sua própria versão dos contos de fadas, por meio de um folheto
de cordel de sua autoria. A proposta de pesquisa consiste em abordar
o letramento literário, a escolarização da literatura e a intertextualidade
no ensino dos gêneros literários e promover a intertextualidade entre
o gênero cordel e o gênero conto de fadas, que abordem a questão
da mulher e possibilitem uma revisão da imagem feminina que seja
condizente com a realidade atual. Palavras-chave: Letramento literário.
Fantástico. Conto de fadas. Cordel. Intertextualidade.

Anna Luiza Lima Guimarães (A Casa Tombada: FACON/SP)

Mas este livro é para criança? – Rosa e a terceira
margem do livro ilustrado
Este artigo propõe uma reflexão sobre a categorização do livro
ilustrado como “livro infantil” ou “livro para a infância”, a partir da
relação de leitura estabelecida com o leitor adulto. Investigamos
aqui se o adulto, mergulhado na obra, ultrapassa essa barreira do
que seriam narrativas “para criança”. Para refletirmos, usamos o livro
ilustrado Rosa, de Odilon Moraes, uma obra inspirada no conto “A
terceira margem do rio”, de João Guimarães Rosa, que passeia por
essa fronteira da categorização. Tanto a obra de referência quanto
o livro criado por Odilon oferecem ao leitor uma possibilidade
de transitar entre memória e presente, infância e profundos
questionamentos, o eu e o outro, ampliando limites da escrita – por
imagens e por palavras – e da capacidade leitora em qualquer idade.
A partir da teoria de Jorge Larrosa sobre a infância ser “aquilo que,
sempre além de qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança
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de nossos saberes” pergunto se justamente o livro ilustrado não
provocaria este incômodo, este parar no tempo para “olhar mais uma
vez” aquela página, aquela ilustração, aquela capa... Não seria isso o
que causa intriga – e atrai – o leitor adulto para estas obras? Baseado
na obra de Daniel Pennac, que defende uma relação de liberdade
com obras literárias, este artigo também investiga a hipótese da
relação dos adultos com os livros ilustrados estar se aproximando da
relação com as demais expressões artísticas, permitindo, assim, que
diferentes faixas etárias apreciem e se encontrem a partir de uma
mesma obra literária.

Audrey Barbalho Barbosa (UFRJ)

Contribuições da leitura literária na formação
de alunos leitores na primeira etapa do Ensino
Fundamental
Para compreender o direito de ler, essa pesquisa tem o desafio de
ofertar a leitura de narrativas longas para um perfil escolar em que se
predominam os textos de narrativas curtas (COLOMER, 2007). Com
isso, a proposta é investir na autonomia leitora do aluno e valorizar
sua escrita por meio da produção de autobiografia e diário de leitor
nos quais o aluno / leitor registra suas memórias afetivas sobre o
texto literário (ROUXEL, 2013). O ensino da leitura literária na primeira
etapa do Ensino Fundamental no Brasil ainda se desenvolve nas salas
de aula como um momento de atividade lúdica e geralmente tem
como objetivo transmitir uma lição moralizante, isto porque ainda há
influência histórica da pedagogia jesuítica nos métodos de ensino de
literatura brasileira (GADOTTI, 1999). Desse modo, o que se propõe
nessa pesquisa é refletir sobre a literatura como uma disciplina
importante no desenvolvimento humano para a emancipação
cultural, intelectual e emocional do aluno e, a partir dessa reflexão,
criar estratégias de ensino, contribuindo com a formação de leitores
críticos e proficientes. Mas, a formação do leitor literário na primeira
etapa do Ensino Fundamental requer, também, uma parceria com
as práticas de letramento linguístico, pois se nota que a maioria dos
alunos possui conhecimento de mundo para a compreensão dos
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textos literários, cabendo à escola sistematizar os meios pelos quais
os alunos adquirem a linguagem e, por conseguinte, a leitura. Assim,
pode-se dizer que a consolidação da alfabetização por intermédio do
letramento caminha em paralelo com o trabalho de formação de leitores
literários, visto que uma das condições necessárias para o letramento
é a disponibilização de materiais de leitura para os alunos (SOARES,
2001). Portanto, torna-se basilar repensar as formas de mediação do
texto literário, nas salas de aula, para que se diminua o distanciamento
entre aluno e leitura literária. Ao analisar as metodologias de ensino
da leitura literária, observa-se a utilização instrumental da literatura,
pois as atividades propostas, de maneira geral, solicitam que os alunos
retirem informações dos textos para o aprendizado linguístico. Embora
o trabalho de localização de dados textuais seja importante, quando
ele não se apresenta com clareza e não se desenvolve as perspectivas
da leitura para a compreensão e para a fruição do texto literário, notase que não ocorre a interlocução leitor-texto-autor, situação definida
aqui como capacidade de dotar um texto de significação (GERALDI,
2012). Na medida em que o aluno se percebe inserido em uma
realidade que visa produzir resultados, ele passa a ler para responder
questionários avaliativos e, assim, desvia-se do seu direito de ler pelo
prazer. Portanto, a conscientização do aluno quanto ao seu direito de
ler torna-se relevante para o ensino de literatura. Pois a leitura é um ato
político e o aluno a apreende antes da escolarização, mediante a leitura
de mundo (FREIRE, 1989), isso contribui para a sua participação cidadã
(CASTRILLÓN, 2011), encaminha-o para a sua transformação social e
humana e amplia sua visão de mundo, possibilitando a preocupação
com a redução das desigualdades sociais (CANDIDO, 1995).

Bárbara Santos Soeiro (UFBA)

Poética e ilustração em Gabrielle Vincent
A presente comunicação parte das investigações acerca do livro
ilustrado para crianças desenvolvidas por Nikolajeva e Scott (2011),
Van der Linden (2011) e Lee (2012) a fim de traçar uma possível leitura
sobre a produção infantil da escritora e artista belga Gabrielle Vincent.
Objetiva-se aqui, ler crítica e comparativamente as obras de sua
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autoria traduzidas e publicadas no Brasil, quais sejam: O nascimento
de Celestine (livro-ilustrado), Um balão no deserto, A pequena
marionete e Um dia, um cão (álbuns), de modo a discutir como em
seus livros, constituído por desenhos e/ou palavras, a autora explora
as forças poética, simbólica e narrativa das imagens, bem como a
relação complexa entre texto e ilustração, de forma a compor obras
que ultrapassam as perspectivas comercial e didático-pedagógica,
ainda predominantes no gênero; obras instigantes, inventivas, tanto
verbal e visual quanto tematicamente. Serão articuladas, para tanto,
as concepções de livro ilustrado, livro com ilustração, livro-imagem e
álbum, retomando o contexto de surgimento do gênero e pensando os
espaços possíveis para tais produções no cenário contemporâneo. Por
fim, através da análise cuidadosa das obras selecionadas, será possível
propor novas alternativas de leitura e mediação na prática de contar
histórias – tendo como pressuposto, evidentemente, a capacidade
imaginativa e criativa (criadora) da criança leitora. De antemão, os
resultados obtidos, ainda que provisórios, apontam para a composição
de uma poética singular à produção infantil da artista Gabrielle
Vincent. Tal poética, dentre outros aspectos, aposta na subordinação
do texto escrito sob o texto visual/ ilustrado – fugindo, deste modo, da
disposição operante dos livros com ilustração.

Beatriz dos Santos Feres (UFF)

O que pode a imagem na Literatura Infantil?
Aspectos semiodiscursivos da relação verbovisual em livros destinados à infância
Livros cuja destinação preferencial é a criança costumam ser
reconhecidos pela presença de ilustrações, consideradas, quase
sempre, como recurso auxiliar de leitura/interpretação dos textos.
Seja livro com ilustração, isto é, texto literário acompanhado por
ilustrações, seja livro ilustrado, isto é, texto constituído de forma
mista, verbo-visual, em que a extração de uma das parcelas impede
ou altera o entendimento do texto, pressupõe-se que a imagem,
em atuação conjunta com a verbalidade, influi diretamente
na construção de sentidos, além de desenvolver o repertório
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imagético-representacional do leitor e desenvolver sua capacidade
perceptivo-afetiva, tão necessária para a humanização e para o
sentimento de pertença ao grupo no qual se socializa. Este trabalho,
portanto, pretende analisar alguns aspectos semiodiscursivos da
verbo-visualidade pertinentes à construção de sentidos em livros
com ilustração a fim de salientar a potencialidade comunicativa e
persuasiva da imagem, que permite não só substituir descrições
por “mostrações”, abstrações por materializações, mas, sobretudo,
provocar a identificação do leitor e a consequente adesão ao projeto
persuasivo do texto. Para tal, esta análise estará fundamentada,
principalmente, pela Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso,
que possibilita investigar o caráter perspectivo das descrições
e persuasivo das narrações, além do implícito codificado que
constitui as trocas comunicativas de acordo com o contexto de
uso. Esta é uma investigação de caráter qualitativo, na qual serão
observados conjuntos formados por palavras e ilustrações, a fim de
se comprovar a potencialidade de a imagem construir e/ou alterar
o sentido global do texto, sendo este tomado com um conjunto de
signos organizado em torno de uma intenção comunicativa, cujo
sentido dependerá da conjuntura interacional em que é utilizado. A
análise da imagem também contará com uma base teórica relativa
à semiótica, que reúne pesquisas sobre a ilustração, como a de Van
Der Linden, Nicolajeva e Scott, e sobre a imagem em geral, como a de
Roland Barthes, Patrick Charaudeau e Lúcia Santaella. Como corpus,
estarão reunidos conjuntos verbo-visuais selecionados em livros
como Procurando firme, de Ruth Rocha, em diferentes edições, com
ilustrações de Ivan e Marcelo (1984, Ed. Nova Fronteira), de Claudio
Martins (1997, Ed. Ática) e Walter Ono (2009, Ed. Salamandra),
além de Se os tubarões fossem homens, de Bertold Brecht com
ilustrações de Nelson Cruz (2018, Ed. Olho de vidro), O matador,
de Wander Prioli, com ilustrações de Odilon Moraes (2014, Cosac
Naify), e Este não é um livro de princesas, de Blandina Franco e José
Carlos Lollo (2014, Ed. Peirópolis).
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Camila Franquini Pereira (UFRJ)

A chuva de flores em defesa do subalterno em
Obax, de André Neves
Em 2010, foi publicado pela Editora Brinque-Book o livro Obax. A
narrativa acompanha a pequena Obax, uma habitante da savana africana
que, encantada pelo poder fundador da palavra, compartilha com a sua
comunidade o fato de que uma vez viu cair do céu uma chuva de flores.
Mesmo que as histórias sejam sagradas e a palavra falada tenha validade
documental, a menina é desacreditada por seus conterrâneos e decide
partir mundo afora em busca de uma nova chuva de flores para provar
a todos que sua história é verdadeira. O descrédito à palavra de Obax
traz à baila a posição de inferioridade em que ela foi colocada dentro
da sua comunidade; a sua palavra é pejorativamente dita fantasiosa e,
ao ser questionada sobre “como poderiam chover flores onde pouco
chove água?”, há um privilégio da lógica e da busca por uma história
única. Desse modo, é estabelecida uma estrutura de opressão que se
repete em diversos níveis: na construção do conhecimento, a fantasia
perde espaço para a lógica; a criança, para o adulto; a ficção, para o
factual; a arte, para a ciência; e a África para o mundo ocidental. O
silenciamento de Obax é, portanto, uma metáfora do cerceamento de
um potencial narrativo capaz de oferecer outras maneiras de olhar o
mundo. E não porque a voz é ausente, mas porque os interlocutores
rejeitam outros paradigmas além dos seus próprios. Obax traz consigo
a grande questão discutida por Spivak em Pode o subalterno falar?
(1985), em que são questionadas, de maneira geral, as práticas
discursivas do intelectual europeu pós-colonial que continuamente
calam o considerado subalterno ao dar-lhe espaço de fala, mas, ao
mesmo tempo, deslegitimar os seus mecanismos epistemológicos. A
fala da menina é ouvida, porém desconsiderada por ser fundadora de
realidades ficcionais, e não pensadora de uma realidade factual; por
ser mítica, e não empírica, o que, à luz de Spivak, é uma reinvenção
da estrutura colonial de retirar do subalterno o direito à construção
discursiva da sua própria realidade. A luta de Obax pela legitimidade
do seu discurso é, nessa perspectiva, a defesa da imaginação e da
infância como mecanismos válidos para se apreender o mundo. Ao
final, as flores chovem e todos colhem os frutos do seu legado de
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defesa do subalterno, enraizado num grosso e forte baobá. A obra foi
idealizada em sua dimensão verbal e não verbal pelo autor-ilustrador
André Neves, o que sugere não haver uma hierarquia entre as palavras
e as ilustrações, resultando um projeto estético harmonioso em que
lúdico e lirismo caminham lado a lado. Ganhador do selo Altamente
Recomendável FNLIJ 2011, o livro recebeu no mesmo ano o Prêmio
Jabuti na categoria Infantil e o Prêmio 30 Melhores Livros Infantis do
Ano selecionados pela Revista Crescer, além de ser selecionado para
o Catálogo de Bolonha FNLIJ e para o Catálogo “The White Ravens”
(este no de sua publicação).

Cláudia de Socorro Simas Ramos (UERJ)

O assombramento e sua potencialidade para
incentivo à leitura
Nosso objetivo é investigar na narrativa d´A Rainha de Maio o terror
e sua potencialidade para incentivo à leitura, uma obra que conjuga
diversos elementos, como o uso da linguagem oral, as lendas do norte
do Brasil e povos indígenas, o sobrenatural, para construir efeitos de
suspense e expectativa diante do leitor. Se perguntarmos hoje para os
alunos quais histórias eles gostariam de ouvir, é provável que venha logo
a resposta: terror, pois com tecnologias mais avançadas à disposição
dos jovens há um maior acesso às informações, com mais rapidez e,
por isso, possivelmente suas relações acabem se tornando individuais
e talvez venha daí a necessidade de ouvir a leitura de uma narrativa de
terror bem mais forte. As histórias têm que ter muito mais sangue, com
o desejo de exprimir coisas mais horripilantes que a própria vida, vista
através do seu cotidiano para quem trabalha nas periferias. Diante disso,
é importante que tenhamos cuidado para não banalizarmos a morte,
reforçando assim a violência, de modo que fica para os professores um
compromisso quando atendem a esses pedidos: a incumbência de levar
para os leitores o lado “saudável” dos elementos de horror, pois hoje
as opressões foram substituídas pela própria crueldade não mais tão
simbólicas, ou seja, temos que escolher, nas narrativas fantásticas, uma
ficção que acompanhe o gosto pela leitura, mas que não banalize o mal,
que faça aos poucos a fantasia se organizar para supressão da violência,
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falando assim de conflitos reais ou imaginários que levem a criança ou
o adolescente a tornar sua imaginação muito mais rica, transformando
o que seria desconhecido na possiblidade de um desenvolvimento
emocional. Dito isto, acreditamos que as fábulas d´A Rainha de Maio
são significativas posto que vão estimular nossos alunos a encontrar
soluções, interpretar, refletir, expressar suas ideias e sentimentos a partir
da valorização das lendas dos povos da floresta, estimulando igualmente
a capacidade linguística, a construção crítica, a imaginação e o mundo
da fantasia. As observações que formularemos para este estudo será
o conceito do fantástico, que se define como a relação entre o real e o
imaginário. Nas palavras de Todorov (2012), “o fantástico é a hesitação
experimentada por um ser que só conhece as leis naturais em face de
um acontecimento aparentemente sobrenatural”. Além disso, pretendese também procurar na narrativa o Maravilhoso com suas lendas e
fábulas que pouco a pouco ganham espaço na literatura infantojuvenil
e revelam seu grande potencial, possibilitando descobrir os medos e
temores do mundo através da imaginação. Para Rodrigues (2010), “as
narrativas fantásticas são as mais antigas da humanidade basta pensar
nos mitos, nas epopeias e nos contos populares”. Reconhecemos, assim,
os medos milenares da humanidade ou, como afirma H. P. Lovecraft
(1927), “a emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo, e a
espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido”,
o que também observamos nos mitos dos povos que habitavam nosso
país antes de 1500.

Cláudia S. Rosa Marapodi (UERJ)

A narrativa Lo cunto de li cunti, de Giambattista
Basile: considerações iniciais
O italiano Giambattista Basile nasceu na região de Nápoles, entre 1566
e 1575, e morreu em 23 de fevereiro de 1632, em Giugliano. Basile serviu
ao exército em Veneza e em Creta, na Grécia. Ao retornar a Nápoles,
foi inserido na Corte com a ajuda da sua irmã, Adriana Basile, que já
era uma cantora reconhecida, inclusive na França. Essa atividade o fez
viajar muito e conviver com todo tipo de gente do povo, observando
seus modos de vida e colhendo experiências, que resultaram em

44

I ENCONTRO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL/JUVENIL - CADERNO DE PROGRAMAÇÃO RESUMOS

histórias maravilhosas. Lo cunto de li cunti (O conto dos contos)
apresenta um formato semelhante ao Decameron, de Boccaccio, que
provavelmente escreveu suas histórias entre 1348 e 1353, e Os contos
da Cantuária, de Geoffrey Chauser, cujas narrativas foram escritas
a partir de 1387, ou mesmo As mil e uma noites, produção oriental
anterior a todas as demais citadas. O livro de Basile inicia-se com uma
“narrativa moldura”, que explica onde e por que os outros contos se
desencadeiam, formando um total de cinquenta narrativas, divididas
em cinco jornadas, por isso foi relançado, acrescentando ao título
original o termo Pentamerone. As primeiras narrativas já revelam a
grandiosidade da obra, um material artístico de grande qualidade, com
referências típicas da época e com certo tom de humor e esbanjando
em descrições. O objetivo deste trabalho é analisar a composição
narrativa da obra, tenho em vista ser um procedimento que emerge
em produções que lhe são anteriores. Além disso, intenta-se analisar
o móvel que desencadeia as narrativas, bem como a personagem
da velha como a narradora das histórias. A fundamentação teórica
que orienta o trabalho baseia-se na introdução crítica do professor
Francisco Degani, que traduziu a obra, além de estudiosos como Nelly
Novaes Coelho e Marina Warner.

Cristiane Madanêlo (CAp-UFRJ)

Figurações literárias de guerra para crianças:
entre voz e letra de Pepetela e Mia Couto
A literatura infantil, enquanto arte produzida prioritariamente para seres
em formação, tem-se revelado, cada vez mais, como campo promissor
para lidar com inquietações e dilemas humanos. A Psicanálise, por
exemplo, já dedicou inúmeros estudos acerca do poder que os contos
de fadas exercem sobre a psique humana. Apesar desse potencial da
arte da palavra, o adjetivo “infantil” ainda é equivocadamente entendido
como restrição para a abordagem de temas considerados tabus para o
público-alvo dessas publicações, como morte, abuso sexual, agressões,
guerras, dentre outras manifestações de violência. Esse posicionamento
está fortemente relacionado a uma concepção ocidental de infância que
precisa ser protegida e preservada, conforme Philippe Ariès apresenta

45

I ENCONTRO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL/JUVENIL - CADERNO DE PROGRAMAÇÃO RESUMOS

em História social da família e da infância (1973). Quando se trata de
um contexto cultural de alguns países africanos, em especial Angola e
Moçambique – focos deste estudo, o entendimento do lugar social da
infância é outro. Não é mais um in-fante (sem voz), mas um membro ativo
da construção social que, por essa condição, participa da realidade em sua
plenitude, inclusive de guerra. A partir desses pressupostos, este trabalho
pretende lançar olhares sobre histórias infantis, com miúdos protagonistas,
que abordam questões inerentes a dois países que viveram, por muitos
anos, imersos em contextos de guerras: Angola e Moçambique. Para
tanto, serão analisadas duas narrativas: a obra As aventuras de Ngunga
(1972), de Pepetela, e o conto “O dia em que explodiu Mabata-bata”
(1986), de Mia Couto. Inúmeras crianças angolanas e moçambicanas
nasceram e cresceram sob essa lógica da violência cotidianizada e da
iminência da morte. Diante da força dessa sensação de incerteza, como
não ficcionalizar sobre a guerra e o seu legado? Dialogando com as
inquietações que Walter Benjamin propõe em “O narrador” (1936) quanto
ao silenciamento imposto por situações de guerra, problematizaremos
como tais textos literários têm potencial para tratar dessa questão com
os pequeninos. Nosso passeio pelos bosques da ficção de Pepetela e Mia
Couto revela a criança como personagem de suas histórias pessoais e das
histórias de suas respectivas nações narradas pela ótica do colonizado:
seja como soldado no front ou como vítima do legado de guerra. Em
tempos contemporâneos em que o Brasil vive uma escalada de violência
com números de mortes equivalentes aos de uma guerra, as palavras
desses escritores podem indicar para nós caminhos possíveis, já que a
arte existe porque a vida não basta!

Cristiane Moreira da Costa (UFU)

O ensino de literatura por meio do conto
fantástico de terror – uma relação de afeto
O presente trabalho visa a apresentar uma proposta de trabalho para o
ensino de Literatura na escola, prática que sempre nos leva a uma grande
reflexão acerca da formação de leitores com domínio da linguagem
plurissignificativa. Diante da necessidade de recuperar a importância
da literatura no contexto escolar, uma vez que os métodos tradicionais
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geralmente não atingem o objetivo de formar leitores, desenvolvemos
uma proposta de ensino que pudesse ampliar o olhar literário do alunoleitor do ensino fundamental por intermédio de uma perspectiva que
consideramos ser de grande interesse dos alunos dessa faixa etária: a
literatura fantástica, pois os elementos que a compõem favorecem a
leitura de textos literários, levando o leitor a perceber a relação dessa
literatura com temas como solidão, abandono, medo, vida e morte. O
trabalho com a literatura fantástica desperta a sensibilidade do leitor,
tornando-o capaz de reconhecer o insólito, a dicotomia entre o real e
o imaginário, a construção das personagens e do espaço na narrativa
e a ambiguidade, promovendo ações como refletir criticamente sobre
o texto lido e recriar a realidade em que está inserido. Período extenso,
articulando muitas ideias. Desse modo, por meio de uma abordagem
teórico-metodológica baseada na sequência básica do letramento
literário sugerida por Rildo Cosson (2012) e na leitura crítica de Kügler
(FANTINATI, 2012), nossa proposta direcionou a leitura e a escrita para
o tema apresentado na obra Histórias para não dormir: dez contos
de terror (GUEDES, 2009), que reúne consagrados autores clássicos
e contemporâneos, da literatura brasileira e mundial. A finalidade da
proposta, com a leitura desses contos literários, foi a de fazer com
que os alunos-leitores, ao dialogarem com a literatura, pudessem
refletir sobre a sua identidade e criar sua própria história fantástica.
No desenvolvimento do trabalho, consideramos a sequência básica de
Rildo Cosson (2014) e a leitura crítica de Hans Kügler como norteadores
para o ensino de literatura na sala de aula; além disso, objetivamos um
ensino por meio do afeto, fator que acreditamos ser determinante para
o letramento literário, na medida em que permite o envolvimento entre
professor, aluno e o texto literário, que, ao estabelecerem o contato
com a fantasia inventiva, permitem-se pensar e refletir por meio
dela, promovendo uma transformação em todas as partes envolvidas
nesse processo. Dessa maneira, analisamos a importância do afeto e
da mediação do professor ao utilizar-se dos elementos da literatura
fantástica para o letramento literário e para o desenvolvimento de uma
escrita criativa, com base na Gramática da fantasia de Giani Rodari
(1982), confirmando a pertinência das atividades desenvolvidas e
podendo chegar à conclusão da viabilidade de nossa proposta.
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Cristiane Veloso de Araujo Pestana (UFJF)

A literatura afro-infantil: representação e
representatividade
Observando de perto a Literatura Infantil, pude constatar problemas
em alguns livros, sobretudo naqueles que abordam a temática
étnico-racial. Problemas com o texto literário e também com a
ilustração. Elementos como cores, formas, cenário, características
físicas dos personagens aumentam o grau de expressividade
do texto. As imagens, assim como as palavras, podem carregar
conotações. Para Roland Barthes “a linguagem inclui todos aqueles
sistemas dos quais se podem selecionar e combinar elementos para
comunicar algo”. Com base em dados estatísticos do Ministério
da Educação, a maioria das crianças da Rede Pública de ensino só
aprofunda suas habilidades na leitura entre sete e oito anos. Portanto,
antes disso, elas leem imagens, e são essas imagens que ficarão
registradas em seu imaginário e farão as relações de identificação
e representatividade. O objetivo da pesquisa é propor uma análise
criteriosa de algumas obras, desde o tema, o texto literário, as
ilustrações, o local de fala dos autores, o mercado editorial até o
impacto destas obras na construção social e identitária da criança
negra, tendo como justificativa o aumento considerável de livros
com temática étnico-racial, conforme apontam as pesquisas de
Maria Anória de Jesus Oliveira sobre a Lei 10.639/03, alterada pela
Lei 11.645/08 e seu impacto na Literatura Infantil. Refletindo sobre
a qualidade desses livros que foram lançados no mercado e sua
utilização nas escolas, concluímos que muitos deles apresentam
aspectos que podem interferir negativamente na representação
das crianças negras e na forma como elas se veem representadas.
Conforme salienta Oliveira, o trabalho com a arte literária, seja no
âmbito da produção ou da seleção e difusão dos livros de literatura
infantil de temática étnico-racial, requer um olhar crítico para não
endossar o que se deseja desconstruir.
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Denise Silva dos Santos (UFRJ)

Trançando cabelos e saberes através da
literatura para crianças
As vestes, o modo de falar, andar e também o estilo do cabelo
podem ser uma forma de expressar opções políticas, sociais e
culturais. Assim, em muitas sociedades, o cabelo tem um lugar de
destaque como marca identitária, questões presentes em algumas
obras infantis. Sendo assim, este trabalho se propõe a analisar como
a maneira de arrumar os cabelos pode ser uma forma de identidade,
visto que é capaz de demonstrar como o indivíduo se vê e é visto na
sociedade à qual pertence. Como base teórica, usaremos autores,
como Stuart Hall, que trabalha a noção de identidade a partir das
perspectivas dos Estudos Culturais. A primeira obra a ser analisada
será As tranças de Bintou (2004), de Sylviane Anna Diouf, com
ilustrações de Shane W. Evans, que conta a história de uma menina
encantadora que sonha em ter tranças, mas que não pode utilizar
tal penteado, pois, na sua comunidade, só as moças podem trançar
os cabelos. O segundo livro é Betina (2009), de Nilda Lino Gomes,
ilustrado por Denise Nascimento. A autora apresenta nessa narrativa
a reação das pessoas, nem sempre positiva, aos penteados de Betina
e a forma de ela lidar com tal questão. Em ambas as obras, podemos
perceber que o elemento feminino se evidencia como forma de
mediação para a percepção da identidade por meio da arrumação
dos cabelos, já que o envolvimento das personagens principais
com suas avós durante o ato de penteá-los envolve não apenas o
embelezamento das meninas, mas um momento de aproximação
entre o mais velho e o mais novo, oportunizando aprendizado com
amor. Vale ressaltar que, nas obras citadas, a forma de transmitir
saberes não ocorre no espaço institucionalizado, mas no ambiente
doméstico envolto pelo sabor do afeto, tal qual ocorre tipicamente
nas culturas tradicionais africanas.
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Diana Navas (PUC-SP)

Multimodalidade em cena: a literatura juvenil e
o diálogo com outras artes
A literatura juvenil, em significativa expansão no cenário contemporâneo
brasileiro, tem desafiado a crítica não apenas ao abordar temas
fraturantes, mas, também, ao incorporar, em sua arquitetura, diferentes
linguagens. Em consonância com o contexto histórico-cultural do público
a que preferencialmente se destina – mergulhado em um universo no
qual abundam as referências áudio-visuais – a produção literária juvenil
tem incorporado, na construção narrativa, as linguagens da música, do
teatro, do cinema, da fotografia, rompendo com as tradicionais fronteiras
entre a literatura e as diferentes formas artísticas, apontando para uma
composição marcada pela confluência e hibridismo de linguagens. O
presente estudo, que assume como corpus central quatro obras juvenis
contemporâneas – “O rapaz que não era de Liverpool”(2006), de Caio
Riter; “Intramuros”(2016), de Lygia Bojunga; “A invenção de Hugo
Cabret” (2007), de Brian

Selznick; e “Catálogo de perdas” (2017),

de João Anzanello Carrascoza – intenta investigar o diálogo que se
estabelece entre o texto literário e a linguagem da música, do teatro, do
cinema e da fotografia, respectivamente, demonstrando como o texto
literário incorpora tais linguagens, as quais contribuem decisivamente
para potencializar os efeitos de sentido suscitados pelo literário,
demandando, em razão disso, uma leitura multimodal. Objetivamos, por
meio das análises das obras mencionadas – sem deixar, evidentemente,
de estabelecer conexões com outras obras juvenis contemporâneas
– evidenciar como o texto literário tece diálogo e absorve – em sua
estrutura – outras linguagens, solicitando uma leitura multimodal que,
ao demandar uma postura mais ativa e participativa, contribui para
a formação de um jovem leitor crítico. De natureza essencialmente
exploratória e descritiva e de cariz bibliográfico, a pesquisa pautase, de forma geral, nas reflexões de Emil Staiger, no que se refere ao
hibridismo; nas considerações de Barthes e Santaella, no tocante ao
diálogo entre as linguagens artísticas; nas críticas de O’Halloran, em
torno da multimodalidade; bem como nas ideias de outros autores que
refletem especificamente sobre a sintaxe e potencialidade de cada
uma das linguagens aqui discutidas. Estudos dessa natureza são ainda
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escassos no campo da crítica literária, em especial no que se refere à
literatura juvenil, a qual, em fase de legitimação, carece de reflexões que
apontem para a potencialidade desse tipo de publicação em cenário
brasileiro, fato esse que justifica a presente pesquisa.

Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI)

Narrativa verbovisual de Nelson Cruz e o leitor
em formação: entrecruzamento de linguagens
A produção literária para crianças e jovens caracteriza-se, em
especial, na contemporaneidade, não somente com a presença do
elemento verbal para constituir o seu valor estético, uma vez que a
imagem compõe igualmente essa produção, conforme Turchi (2002).
A presença do não verbal na literatura infantojuvenil, a partir dessas
funções, tem o papel de promover a ampliação dos significados do
verbal com sua perspectiva artística (NIKOLAJEVA, 2011; OLIVEIRA,
2008; RAMOS, 2011; SANTAELLA, 2012), contribuindo, assim, para a
polissemia do texto, que é uma característica importante para garantir
a literariedade da obra. Outrossim, o diálogo entre o verbal e o não
verbal implica a condição do livro como suporte híbrido, como propõe
Mastroberti (2007), tendo em vista a possibilidade do livro, enquanto
suporte, proporcionar ao leitor o encontro com diversas linguagens,
inclusive as oriundas da cultura das mídias, conforme Mastroberti
(2012).Mas para que haja esse encontro entre livro/leitor, em especial,
das camadas populares é necessária a sua presença na escola, uma
vez que tal instituição é a grande responsável pelo letramento literário,
na concepção de Paulino (2010) e Cosson (2005), por ser um agente
social que possui uma proposta sistematizada para tal fim. Para tanto,
as escolas públicas brasileiras recebem anualmente acervos literários
de programas do Ministério da Educação, nos quais são contemplados
diversos gêneros em prosa (novelas, contos, crônica, memórias,
biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas),
livros de imagens e livros de história em quadrinhos. Com a presença
desses acervos literários na escola uma das questões importantes a
ser investigada é a seguinte: 1) Nos gêneros em prosa, em especial as
novelas e os contos, e nos gêneros poéticos, a relação texto/imagem
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possibilita uma ampliação de efeitos de sentido no leitor infantojuvenil numa perspectiva estética e artística? Diante desse contexto de
pesquisa, objetiva-se neste trabalho investigar a trama de linguagens
nas narrativas verbovisuais para crianças de Nelson Cruz, sendo o
autor o responsável concomitantemente pelo texto e ilustração, e suas
implicações para o desenvolvimento da sensibilidade estética do leitor
literário iniciante.

Ecila Lira de Lima Mabelini (USP)

Literatura Infantil/Juvenil e Valores Sociais
Esta pesquisa tem como objetivo primeiro investigar as transformações
nos textos literários para crianças e jovens, oriundos de mudanças
nas relações sociais, e verificar em que medida a literatura infantil e
juvenil tem exteriorizado no seu universo textual novas maneiras de
percepção sobre as narrativas primordiais ou clássicas, consolidadas
como tal a partir do século XVII. Na contemporaneidade, sobretudo a
partir da segunda metade do século XX no Brasil da releitura do novo
texto infantil, observou-se que tais narrativas e seus valores outrora
marcados pela presença de uma pedagogia altamente moralizante
e excludente, agora reorganizam as estratégias de captação para
retomar não só os clássicos ou histórias que caíram no gosto da criança
e do jovem, no passado, mas ainda para atualizar narrativas capazes de
fazer parecer serem outras, dado o novo arranjo da “vestimenta” destas
novas histórias que intencionam, de modo significativo, evidenciar
uma literatura com alto grau de esteticidade e plasticidade, bem como
um modo de ser e de estar dessa também nova criança e jovem num
mundo de valores diversos, cujos reflexos corroboram um universo
literário de atualizadas prescrições. Assim, tomou-se como corpora as
obras Chapeuzinho Amarelo (2006), de Chico Buarque, com ilustração
de Ziraldo, Chapeuzinho Vermelho (1996), de Charles Perrault,
Chapeuzinho Vermelho, dos Grimm (2009), Sapato de salto (2011),
de Lygia Bojunga, “Antecedentes de uma famosa história” (2010), de
Carolina Alonso, ilustração de Mariana Massarani, conto publicado em
Não era uma vez: contos clássicos recontados – coletânea de autores
latino-americanos, A outra história de Chapeuzinho Vermelho (2016),
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de Jean-Claude R. Alphen, ilustrada pelo próprio autor e as intersecções
forjadas no texto “Preciosidade” (1991), de Clarice Lispector, conto
publicado em Laços de família. Para tal investigação, foram utilizados
como fundamentação teórica elementos dos Estudos Comparados de
Literatura, bem como de outras ciências da linguagem afins, além de
estudos sobre a gênese e a História da Literatura Infantil e Juvenil.
Com base em estudos já desenvolvidos sobre essa modalidade de
textos, busca-se adentrar mais um pouco nessa floresta ainda vasta de
textos que refletem valores humanos e sociais.

Edison de Abreu Rodrigues (USP)

A construção poética do imaginário infantil em
Cora Coralina e Manoel de Barros: percepções
culturais, identitárias e educacionais nas obras
O prato azul-pombinho e Menino do mato
Por meio de uma breve análise das obras O prato azul-pombinho de
Cora Coralina e Menino do mato de Manoel de Barros, abordaremos
a construção do imaginário infantil por meio do texto poético e a
importância de se apresentar à criança esse tipo de escritura como
manifestação artística, cultural, literária e, acima de tudo, humana,
constituindo-se assim como ferramenta imprescindível para a formação
do indivíduo, proporcionando à criança enveredar-se pelos textos
poéticos desses dois poetas, entendendo que a escola deve constituir
um dos espaços onde se é possível vivenciar esse estado poético, sendo
imprescindível “[...] partir do texto literário para viajar pelo mundo”
(GREGORIN FILHO, 2009). Sob tais aspectos, “o professor deve ser
o guia dessas deliciosas viagens que possuem um ponto de partida e
outra de chegada: o universo da literatura” (GREGORIN FILHO, 2009).
Dessa forma, entendemos que tanto a poesia de Cora Coralina quanto
a de Manoel de Barros podem proporcionar, com maestria, tal viagem
e podemos acrescentar ainda que o mundo a que seremos levados
pelos poemas de ambos é aquele recôndito, obliterado na memória,
sufocado pela vida prosaica em detrimento da vida em estado poético.
Parece que quando nos tornamos adultos, esquecemo-nos de que é
preciso retornar sempre à simplicidade das coisas da infância, uma vez
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que se o “fim da poesia é o de nos colocar em estado poético” (MORIN,
2008), nada como visitarmos, de vez em quando, aquele nosso mundo
infantil onde tudo se metamorfoseava na mais pura poesia.

Egle Pereira da Silva (UERJ)

Literatura e Relações Internacionais: um olhar
sobre o refúgio em A cruzada das crianças, de
Bertolt Brecht
Segundo dados da ONU, o mundo enfrenta atualmente sua maior
crise de deslocamento forçado desde a Segunda Guerra Mundial:
são 68,5 milhões de pessoas obrigadas a abandonar seus lares e
pátrias. Deste total, cerca de 30 milhões são crianças, sendo 300 mil
sozinhas e separadas de suas famílias. O número de menores mortos
e feridos é alarmante: no Iêmen foram 5 mil após mais de mil dias
de conflito; no Afeganistão, 700 mil; 1.106 na Síria, apenas em 2018
– o maior percentual em um único ano desde o início da guerra que
devasta o país há oito anos. Vulneráveis, estão expostas a toda sorte
de violência e violações de direitos humanos: sequestro por grupos
de extermínio, estupro, prisão por forças de segurança, casamento
forçado, recrutamento por grupos armados, uso como escudo
humano e homem-bomba, desnutrição e doenças. Para eles, exílio e
refúgio são a esperança, ainda que a morte as espreite na fuga. As
chocantes imagens do pequeno Aylan Kerdi, três anos, morto numa
praia da Turquia depois de se afogar no mar, e do menino Omran
Dagneesh, cinco, ensanguentado numa ambulância após sua casa
ser bombardeada em ataque aéreo à cidade de Aleppo são apenas
dois exemplos da vulnerabilidade apontada e de uma cruel realidade:
a própria humanidade não permite a existência. A convivência com
os mortos precisa ser aprendida desde cedo. De nossa recordação e
homenagem dependem não só aqueles que sobrevivem à barbárie,
mas também as vidas por ela levadas. Escrito no exílio, publicado
em 1948, A cruzada das crianças, de Bertolt Brecht (1898-1956),
descrito por Hanna Arendt como “o único poema da última guerra
que perdurará”, não só apresenta melancolicamente este índice
do humano, mas também deslinda, sob o olhar de crianças órfãs
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na Polônia ocupada por Hitler, e para além delas e seu tempo, a
angústia e a ansiedade de peregrinar num mundo que não as
quer e nele encontrar hospitalidade. De viés comparatista, este
trabalho analisa o tema do refúgio e seus impactos sobre crianças
e adolescentes a partir do diálogo, ainda incipiente no Brasil, entre
Literatura e Relações Internacionais, de modo a pensar, afirmar e
reforçar o lugar daquela no mundo contemporâneo. Hannah Arendt,
Hans Ulrich Gumbrecht, Paul Sheeran além do próprio Brecht
fundamentam teoricamente a pesquisa.

Eliane Debus (UFSC)

Por que ainda há muito a se dizer: a poesia para
infância em Moçambique
A presente comunicação traz à cena a literatura de três jovens
escritores moçambicanos que têm dedicado o seu fazer poético
para infância, buscando demarcar as características principais das
suas

construções poéticas e as estratégias comunicativas com os

leitores crianças; são eles Viagem pelo mundo num grão de pólen e
outros poemas (2015), de Pedro Pereira Lopes; O Gil e a Bola Gira e
Outros Poemas para Brincar (2016), do escritor Celso Celestino Cossa
e Passos de magia ao sol (2016), de Mauro Brito, todos publicados
pela chancela da editora da Escola Portuguesa de Moçambique,
coordenada por Teresa Noronha. O conjunto de 36 poemas dos três
livros dialoga com a poética contemporânea para infância na sua
feitura por meio de versos livres, e se reveste de plena ludicidade,
quer no nível lexical, sintático e/ou semântico. Nas três produções
se verifica um afastamento das publicações que circularam pósindependência que buscavam “transmitir” às crianças normas de bom
comportamento, valores cívicos com fins utilitaristas e pedagógicos,
conforme verifica Oliveira (2014) em repertório anterior. Desse modo,
a poética lúdica e brincante dessa produção almeja um leitor sensível
e ativo, que também possa se inscrever no texto. No Brasil, a leitura e
divulgação das literaturas africanas, decorre, para além da produção
de conhecimento, da emergência das políticas de ações afirmativas
implantadas no Brasil, entre elas a Lei no 10.639/2003, que instituiu
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a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana no currículo da Educação Básica. Constata-se a importância
de visibilizar as leituras das literaturas africanas, pois possibilita, ao
leitor brasileiro, a ampliação do seu olhar frente à representação de
uma cultura diversa, mas ao mesmo tempo tão próxima.

Estela Conceição de Albuquerque (UFRJ)

Ponto de encontro entre a construção da
epistemologia docente e a aprendizagem discente
A questão da leitura no Brasil tem sido perpassada, historicamente,
por pesquisas quantitativas: número de leitores, número de leitores
de literatura, número de livros lidos por ano por cada brasileiro
na faixa etária x, da classe social x, e assim por diante. A despeito
de séculos de educação formal, pública e gratuita, números
desanimadores. Antes de mais nada, é preciso ter em mente que há
muitos e bons projetos educacionais em andamento nas diversas
escolas públicas do país, micro-politicamente. Como aos institutos
de pesquisa interessam dados quantificáveis numa proporção macro,
essa parcela de sucesso fica invisibilizada. Às Ciências Humanas, em
especial à Linguística Aplicada, interessa criar inteligibilidade sobre
as questões que atravessam as pessoas que estão cotidianamente
no chão da escola. À Linguística Aplicada interessa criar modos de
desenquadramento do fracasso e desenvolver processos únicos de
subjetivação, a fim de sublimar a trajetória preestabelecida pelo
imaginário social para as pessoas das classes populares. Nesta linha
de pensamento, o letramento literário surge como horizonte a ser
perseguido através da proposta do Círculo de Leitura Dialógico.
Pensada especialmente para o 5º ano do EFI, visa à concepção
de práticas de leituras possíveis, roteirizadas, porém flexíveis, que
oportunizem a construção de uma epistemologia docente autoral
e a aprendizagem discente no contexto da interação dialógica,
bakhtinianamente mediadas pela leitura literária. Como o ato de ler
se configura como uma relação privilegiada com o real (ZILBERMAN,
2013), quanto mais cedo o contato com a leitura literária, maiores as
chances de tornar-se um leitor competente. Na minha experiência
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em Sala de Leitura, o trabalho com a leitura literária entre os alunos
da alfabetização até o 3º é fluido, o encantamento das crianças e
envolvimento nas aulas é notório. A partir do 4º/5º ano do EFI, o
engajamento dos alunos é menor, há que se buscar estratégias para
(re)aproximá-los da leitura literária. É então que o Círculo de Leitura
Dialógico mostra-se uma metodologia pertinente. No caso, é um
trabalho específico com Literatura Infantil e Juvenil, sobre a qual
nos diz Ligia Cadermatori ([1986] 2010): “o fato de ela propiciar
determinadas experiências com a linguagem e com os sentidos – no
espaço de liberdade que só a leitura possibilita, e que instituição
nenhuma consegue oferecer – [é] que a torna importante para
uma criança”. Baseado em tais premissas e na proposta do Círculo
de Leitura de Rildo Cosson (2016), o Círculo de Leitura dialógico
emerge num momento em que a arte e a cultura no Brasil têm sido
lugares de resistência em função da ampla reformulação ideológica
promovida pelas relações capitalísticas. Neste contexto, a função
da leitura literária na constituição da subjetividade das pessoas é
fundamental por ser multi-perspectivada: é onde estética, realidade
e aprendizado se encontram. É a possibilidade de intervenção
na reificação capitalista das relações sociais e enfrentamento da
naturalização do processo desumanizador em marcha na atualidade.

Fábio Pratts (UERJ)

Monstruosidades em perspectiva: o papel do
duende em “Rumpelstiltskin”
O presente trabalho apresenta como corpus ficcional o conto
“Rumpelstiltskin”, compilado pelos irmãos Jacob e Wilhem Grimm,
escritores alemães do século XIX. A análise desse conto pretende
traçar paralelos entre os elementos constitutivos das narrativas
maravilhosas, campo ao qual o conto pertence por excelência,
destacando, sobretudo, a forma como a crueldade e o medo atuam
no enredo através do monstro. A figura do duende, principal elemento
insólito dentro da narrativa, funciona como fio condutor da mesma, à
medida que são as suas ações, o seu trabalho mágico que permitem
à filha do moleiro não só sobreviver em meio às provações que lhe
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são impostas, como também levam a menina a se tornar rainha. O
jogo perverso estabelecido entre a personagem feminina - que chega
a abdicar do direito ao seu filho primogênito em troca de favores
mágicos- e o duende misterioso é a chave para a compreensão do
conto e desse tipo de narrativa moralizante, em que o bem e o mal são
marcados com alguma distinção. Perspectivado como duende maligno
ou compassivo (TATAR), importa-nos observar a rede de relações
que o conto tece, articulando diferentes estruturas de poder entre as
personagens da narrativa. O trabalho apoia-se nos estudos de Tzvetan
Todorov e do medievalista Jacques Le Goff, no âmbito do maravilhoso,
além das obras de Nelly Novaes Coelho, Karin Volobuef e Maria Tatar
sobre os irmãos Grimm. O tema do medo e da monstruosidade será
desenvolvido tendo, como base teórica, Julio França, Júlio Jeha e
Jeffrey Jerome Cohen.

Felipe de Andrade Constancio (UERJ)
Pilar Cordeiro Guimarães Paschoal (UERJ)

Literatura de herança iorubá no ensino
fundamental
A prática de leitura em sala de aula é, atualmente, o maior dos desafios
encontrados pelos docentes de Língua Portuguesa, principalmente,
porque essa tarefa é destinada (quase) exclusivamente a um profissional,
o professor de língua materna. Para muitos, esse é o único propósito
de sua estada no ambiente escolar. Somada a isso está a finalidade
a que se destina a leitura, especialmente a leitura dos clássicos no
ensino fundamental: a avaliação escrita. Diante disso, podemos dizer
que é necessária a revisão de ações mecânicas e descontextualizadas
com certa urgência. Por isso, é decisivo que revisemos a atuação em
sala de aula, mas, sobretudo, que revisemos o ensino de literatura no
ensino fundamental, principalmente, no segundo segmento. Nesse
sentido, a sequência didática como atividade diária é basilar para
a construção do conhecimento, já que a fase de concretização e
sistematização leitora do indivíduo se inicia no ensino fundamental.
O objetivo deste trabalho, portanto, é apresentar questionamentos e
consequente debate a respeito da finalidade da leitura dos contos de
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tradição iorubá, tendo como apreciação as classes do 6° ano do Ensino
Fundamental da Prefeitura do Rio de Janeiro. Para isso, abordaremos,
em que medida, pequenos projetos realizados a partir da perspectiva
de formação em rede são eficazes na construção do conhecimento e
de leitores precípuos e autônomos. Por fim, apresentaremos propostas
nas quais o ensino de leitura se mostra eficaz quando há, como prática
curricular legitimada pela escola, a sua sistematização. A perspectiva
teórica que respalda essa práxis é a da decolonialidade (HALL, 2011), e
sua discussão é norteada pela ótica do letramento literário (COSSON,
2012). Palavras-chave: contística; tradição; afrocentricidade

Felipe Ribeiro Campos (UERJ)

Monstros e atmosfera de medo em histórias para
crianças e jovens
Os protagonistas de histórias de horror para crianças enfrentam
ameaças e criaturas malignas, constantemente correndo perigo de
morte. Apesar de sentirem medo ante a situação aterrorizante que
estão prestes a enfrentar, tais personagens precisam de coragem
para vencer o inimigo. Nessas narrativas, falar de medo significa falar
de enfrentamento e da busca de meios para encarar e, muitas vezes,
destruir os antagonistas. Por mais terríveis que sejam os monstros,
é praticamente uma regra que o protagonista da literatura infantil
vencerá o mal no fim da história (no caso da literatura juvenil nem
sempre é assim). Uma atmosfera bem construída faz com que a história
seja assustadora, e para isso o escritor utiliza a tensão psicológica que
pode ser obtida com boas descrições de cenários. As personagens
têm que enfrentar situações complicadas em uma atmosfera de terror
que pode se basear no medo do desconhecido. Sabemos que não é
recente a utilização de elementos de horror em histórias contadas para
crianças, pois, seguindo a tradição oral, os contos de fadas, muitas
vezes, são histórias em que o perigo está presente na forma de um
monstro que desencadeia o medo ao longo da narrativa. A ameaça
pode ser o que mora no bosque ou qualquer criatura assustadora que
aparece quando alguém deixa de obedecer a uma ordem vinda de
alguém mais velho. A apresentação se propõe a falar sobre o medo
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e a figura do monstro tendo como objetos Os lobos dentro das
paredes, de Neil Gaiman e Dave McKean e Dentro deste livro moram
dois crocodilos, de Claudia Souza e Ionit Zilberman, dois livros que
mostram atmosfera de medo e tensão e constante enfrentamento
de seus protagonistas, à luz dos teóricos H.P. Lovecraft em O horror
sobrenatural em literatura, Stephen King em Sobre a escrita – a arte
em memórias, e Rosa Gens no artigo Enfrentando o horror: narrativas
de susto para crianças e jovens que faz parte do livro As arquiteturas
do medo e o insólito ficcional.

Flávia Côrtes de Alencar (UERJ)

Desbravadores do Era uma vez: percursos da
literatura infantil no Brasil
O objetivo deste trabalho é traçar um panorama do percurso da literatura
infantil no Brasil através do levantamento das contribuições de alguns
de seus maiores desbravadores: os escritores Monteiro Lobato, Ana
Maria Machado, Ruth Rocha e Lygia Bojunga. A fundamentação teórica
tem por base as pesquisas de Marisa Lajolo, Regina Zilberman, Nelly
Novaes Coelho, Eliane Yunes, entre outros. O conceito de infância se
inicia na Europa no século XVII, entretanto só começa a se delinear em
terras brasileiras no final do século XIX, onde até então crianças eram
consideradas pequenos adultos. A literatura infantil surge por aqui nessa
mesma época, em meio a uma preocupação no sentido de educar e
moralizar essa nova parcela da sociedade. Monteiro Lobato foi o primeiro
a quebrar esse paradigma, produzindo textos lúdicos, sem lição de moral,
colocando a criança como personagem central da história e dotando-a
de autonomia sobre seus atos. Foram poucos os autores, no entanto,
a seguir esse caminho e a maioria dos textos tendiam a direcionar o
pequeno leitor a determinado papel, em um verdadeiro processo de
“adestração” da infância, criando uma espécie de metáfora de ordem
social, no qual se esperava que meninas gostassem de rosa, brincassem
de casinha e abusassem de diminutivos; dos meninos se esperava que
não chorassem, que preferissem azul, e fossem atraídos por brincadeiras
violentas e viris. Foram os anos 1970 que deram um novo ar à literatura
para a infância no Brasil; suas condições político-sociais contribuíram
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para isso, reavivando o “projeto lobatiano de intervir no social, através
da criança.” (YUNES, 1982). Foi então que ocorreu o chamado “boom
dos anos 70”, quando houve uma reformulação da revista Recreio,
através da qual Ruth Rocha e Ana Maria Machado publicaram seus
primeiros textos infantis, de grande qualidade literária, contribuindo
assim para o surgimento de uma nova literatura infantil brasileira e para
um novo conceito de infância. A literatura passou a deslocar a criança
e sua maneira particular de ver o mundo para dentro do texto literário
e a representá-la não apenas como coadjuvante de acontecimentos
alheios à sua vontade, mas também como capacitadora e agente de
suas próprias ações. Lygia Bojunga surge a seguir, inaugurando uma
nova forma de escrever, ao tornar a criança agente de seu destino,
buscando, através do lúdico e da fantasia, compreender o mundo à sua
volta. Palavras-chave: literatura infantil no Brasil; boom dos anos 1970;
revista Recreio, Lobato; Ruth Rocha; Ana Maria Machado; Lygia Bojunga

Flávia Reis (USP)

O diálogo das cabeças: a pintura de Antônio Maia
escrita por Ziraldo
O presente trabalho tem como corpus um dos livros da Coleção de
Arte para Crianças e Jovens, produzida pela Berlendis & Vertecchia
Editores: Ave Jorge, publicado em 1987. Trata-se de uma narrativa
literária criada pelo escritor mineiro Ziraldo (1932) a partir das obras
pictóricas do artista sergipano Antônio Maia (1928-2008), que produzia
pinturas carregadas de força simbólica: as “cabeças” inspiradas nos
ex-votos, representando a fé e os milagres na cultura popular do povo
do nordeste do Brasil. Para dialogar com as pinturas, Ziraldo cria uma
narrativa peculiar, cuja personagem é um Pensamento, representado
por um pássaro livre, chamado Jorge, que poderia voar para onde
bem quisesse, tomando a forma que melhor lhe apetecesse: “A grande
população da terra não são formigas, não são insetos, não são; há
mais pensamentos vivos do que pode calcular nosso pensamento vão”
(ZIRALDO, 1997). As pinturas, que são justapostas numa sequência
premeditada para acompanhar o texto verbal, acabam por assumir
também o papel de ilustração. Segundo Peter Hunt (2006), ela altera
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o modo como lemos o texto verbal, e vice-versa, de maneira que os
livros dessa natureza podem desenvolver a diferença entre ler palavras
e ler imagens: “as palavras podem aumentar contradizer, expandir,
ecoar ou interpretar as imagens”, e no presente caso, Ziraldo escreve
para se comunicar com estas obras pictóricas, lançando um leque de
reflexões que sofrem influências do contexto e momento do período
em que escrevera – no ano seguinte ao fim da ditadura militar no Brasil.
Partimos do pressuposto de que a arte é uma linguagem natural dos
homens e, portanto, um dos fatores essenciais de humanização, amplia
a compreensão do leitor, lapidando seu olhar e sensibilidade a respeito
do mundo e de si mesmo (OSTROWER, 1987), de maneira que os
diálogos interartísticos de duas diferentes linguagens que se enlaçam
– literatura e pintura - acabam por transformar, ainda, em um produto
histórico-social, em razão das múltiplas culturas e subjetividades
envolvidas nesta produção. Dessa forma, nossa investigação pretende
instaurar reflexões sobre como ocorre este diálogo interdisciplinar,
analisando os referidos aspectos históricos, culturais e sociais, que
envolvem tal produção artística, analisando, ainda, o texto verbal de
Ziraldo e o texto visual de Antônio Maia, que convivem no mesmo
suporte – o livro de arte destinado a crianças e jovens. A obra de arte
literária não é um fato consumado e imóvel, mas é algo em movimento,
trazendo, inscritas, marcas de sua gênese, diálogos e absorções desde
o seu nascimento, de modo que estamos sempre transformando a
leitura desses processos (PERRNONE-MOISÉS, 1990). Por isso, nos
propusemos ao presente desafio: transformar o nosso olhar com o
movimento que percorre as fronteiras de duas linguagens artísticas.

Flavio García (ILE/UERJ)

Figuração insólita de personagens-título na
contística de Mia Couto admissível como
literatura infantil e/ou juvenil
Muitas narrativas ficcionais de Mia Couto enquadram-se no que se
pode denominar como sendo literatura infantil e/ou juvenil. Nem todas
essas narrativas, no entanto, foram escritas pensando-se no público
leitor infantil ou juvenil, tendo sido publicadas, primeiramente, em
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livros de contos que, pelo seu conjunto, visavam a um público leitor
adulto ou, publicadas isoladamente, sem que se explicitasse alguma
destinação. Ainda assim, ao longo de sua produção ficcional, Mia
Couto vem publicando obras que destina, assumidamente, aos leitores
mais jovens, dentre as quais se podem destacar O gato e o escuro
(2001) e O beijo da palavrinha (2006). Outros contos admissíveis como
próprios aos leitores infantis ou juvenis também vieram, mais adiante,
a ganhar edição especificamente destinada a esse público, como é o
caso de O menino no sapatinho (2013), que abria o conjunto de contos
de Na berma de nenhuma estrada (2001), e já seu primeiro livro de
contos, Vozes anoitecidas (1986), reuniu narrativas que se podem
admitir neste universo da literatura infantil e/ou juvenil, com especial
destaque para “O dia em que explodiu Mabata-bata”. A gênese de
O beijo da palavrinha encontra-se no conto “A menina sem palavra
(segunda história para Rita)”, presente em Contos do nascer da terra
(1997), em que também se verificam outras narrativas apropriáveis
para crianças ou jovens, como é o caso de “O não desaparecimento
de Maria Sombrinha”. Podem-se, ainda, acrescentar ao inventário
de obras de Mia Couto admissíveis sob a denominação de literatura
infantil e/ou juvenil Mar me quer (1998) e Chuva pasmada (2004), cujas
histórias, bem como o formato editorial, adequam-se a tal perspectiva
semionarrativa. Os Estudos Narrativos, ultrapassadas a Narratologia ou
a Narratologia Semiológica, resgataram a essencial importância que a
personagem merece na armação dos mundos possíveis, focalizando
seus processos de composição, em inter-relação com os demais
elementos textuais. Assim, a figuração das personagens passou a ser
um campo de estudo profícuo e necessário à mais ampla e complexa
abordagem das narrativas, sejam elas ficcionais ou não. Todavia, a
figura ficcional a que as personagens correspondem depende da
intencionalidade lúdico-artística do escritor, implicando processos de
criação pensados a priori. Ressalte-se que quando uma personagem
empresta, por assim dizer, seu nome, sua alcunha ou algum(ns) de seus
predicativos ao título da narrativa, ela ganha maior e mais importante
relevo nos procedimentos de armação desse mundo textual. A armação
dos macromundos textuais envolve diferentes elementos, dos quais se
destacam, como notadamente sujeitos à figuração, a personagem, o
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espaço e o tempo. A figuração pode se dar harmonizando as imagens
que se encontram no universo discursivo-textual com seus referentes
nos mundos acessíveis de base, e se terá, com esse procedimento,
uma narrativa marcadamente realista, no sentido mais amplo do
termo, ou arranhando, fissurando, quebrando, rompendo a harmonia
entre as imagens intratextuais e seus referentes na realidade externa
que se conhece e admite, chegando-se a uma narrativa que se pode
dizer insólita, igualmente em sentido amplo do termo. Essas são as
premissas que aqui se têm para a leitura da ficção de Mia Couto.

Glauce Viviane Rocha (UERJ)

Entre tempos e textos, Chapeuzinho Vermelho –
será que é sempre vermelho?
A literatura infantil e juvenil tem sido utilizada como ferramenta para
muitos fins, sendo o educacional, decerto, o mais abrangente. A prática
leitora no contexto escolar se materializa por meio das coloridas e
diversificadas páginas dos livros, que atraem a atenção, provocam a
curiosidade e inspiram crianças e jovens, conectando-as às mais diversas
narrativas e mundos, ampliando saberes e construindo identidades.
Porém, sua prática vai além: divertir, ensinar e expandir conhecimentos
são alguns de seus muitos propósitos. E os pequenos e jovens leitores
não se enganam: é pelas mãos da personagem que eles são levados a
embarcar nesta jornada linda, mágica e inusitada, repleta de dramas,
aventuras e descobertas surpreendentes que é o universo da literatura.
Boazinhas, perversas, planas ou rasas, essas personagens nos encantam
ou enfurecem, nos perturbam ou nos apazíguam, mas, jamais nos deixam
indiferentes. Suas trajetórias, em meio a cenários encantados ou nos
mimetizados universos tangíveis, incorporam as sensações e os desejos
com os quais o leitor irá, certamente, se identificar. Partindo de uma
reflexão contemporânea acerca da interação entre personagem e sua
relação com os desdobramentos do texto, este trabalho tem o objetivo
de delinear as nuances e as características de uma das figuras ficcionais
mais revisitadas das narrativas infantis: Chapeuzinho Vermelho. Com
o intuito de buscar e esclarecer seus processos de figura e figuração
dentro do texto, e sua sobrevida ao longo dos anos, este trabalho tem
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como viés suas primeiras impressões com Perrault e os irmãos Grimm
até textos contemporâneos, onde a lógica da personagem se funde
a temas de relevância social e cultural. A fundamentação teórica que
sustenta a pesquisa tem por base os trabalhos de Carlos Reis e Antonio
Candido, no eixo da análise das personagens, e de Nelly Novaes Coelho
e Regina Zilberman, no da literatura infantil.

Glayci Kelli Reis da Silva Xavier (UFF)
Sirley Ribeiro Siqueira (CPII)

O letramento literário em prática: incentivo à
leitura e à produção de textos literários no
Ensino Médio
Paulino e Cosson (2009) definem letramento literário como “o
processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de
sentidos”. Sob esse prisma, a educação literária não é simplesmente
ter conhecimento sobre as teorias da literatura e sobre as diferentes
escolas literárias, mas sim uma experiência de dar sentido ao mundo
e viver novas experiências por meio do texto literário. Um importante
papel do professor de língua portuguesa, portanto, é atuar como
mediador no processo de educação literária de seus alunos. Conforme
afirma Queirós (2012), “o professor é, antes de tudo, aquele que
acredita na realidade como possível de ser alterada pelas constantes
buscas de realizações pela humanidade” e, nesse sentido, a função
do professor é, a partir dos conhecimentos, “convocar os alunos
para outros passos em direção a novas realidades” (QUEIRÓS, 2012).
Desse modo, precisamos propor cada vez mais atividades que
ajudem o letramento literário a ser concretizado. O grupo de pesquisa
LEPELL reúne professores-pesquisadores comprometidos com essa
perspectiva e tem tentado criar atividades cujos objetivos sejam
de ampliar a educação literária dos discentes. O presente trabalho
pretende apresentar algumas dessas propostas, com foco nos projetos
“Festival de poesia” e “Meu livro sem spoiler”.
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Henrique Marques Samyn (UERJ)

(Re)ler a raça em The Story of Little Black Sambo
The Story of Little Black Sambo foi escrito em 1899 por Helen
Bannerman, a princípio como presente para suas filhas. O livro narra
a história de uma criança negra cujas roupas, feitas por sua mãe, e
acessórios, comprados por seu pai, são roubados por tigres; ao fim da
narrativa, Sambo consegue reaver seus pertences – já que os tigres,
envolvidos em uma disputa pelos itens, acabam se desfazendo em uma
poça de manteiga, que a mãe de Sambo utiliza para fazer panquecas.
Tendo vivido na Índia por mais de trinta anos, sendo casada com um
oficial do Indian Medical Service, Helen escreveu uma narrativa que se
passa naquele país – e a construção da figura de Sambo, desde o seu
nome, evoca elementos do imaginário colonial racista. Publicado na
Inglaterra em 1899 e nos Estados Unidos no ano seguinte, o livro logo
se tornou um sucesso comercial; não obstante, no decorrer do século
XX a obra começou a ser objeto de fortes críticas, em particular no
período do movimento pelos Direitos Civis, devido às representações
raciais nele presentes. O trabalho ora proposto tenciona apresentar
algumas considerações em torno de The Story of Little Black Sambo, a
partir de questionamentos como os que se seguem: o que possibilitou
que a autora compusesse sua narrativa desde referenciais raciais
próprios do ideário colonial, e de que modo isso se relaciona com sua
recepção? De que modo a narrativa de Helen Bannerman contribuiu
para a atualização de estereótipos associados às pessoas negras –
em particular, no que diz respeito à figura do “Pickaninny”? Como ler
(criticamente), nos tempos atuais, The Story of Little Black Sambo?

Igor Pereira Gonçalves (PROALFA-UERJ)

Pra que serve um livro? A presença da literatura
infantil/juvenil na educação básica
O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas dentre
as numerosas formas de contribuição que a leitura literária pode
trazer quando se diz respeito à formação do aluno leitor, sobretudo
às práticas realizadas no ambiente escolar da educação básica. Para
isso, apresentaremos algumas das ações desenvolvidas na sala de
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leitura da Escola Municipal Senador Nelson Carneiro, situada no
município de Queimados, na Baixada Fluminense. Os livros literários
foram o fio condutor de tais atividades, que tiveram como principal
objetivo a promoção da leitura entre os alunos da unidade escolar,
ou seja, possibilitar que crianças e jovens tivessem acesso ao acervo
disponibilizado na escola. Partindo dos pressupostos de Silva & Martins
(2010), que destacam o papel da instituição escolar na formação de
leitores, visto ser ela a mais importante das agências de letramento,
acreditamos que este também seja o espaço no qual a leitura do texto
literário deva ser praticada e estimulada. Para isso, a sala de leitura
escolar surge como um importante instrumento de efetivação dessa
prática, visto que as atividades dela decorrentes deveriam garantir a
experiência da leitura literária. Com isso, ressaltamos a importância
formativa do texto literário (BRITTO, 2015), tendo ligação não só com
o saber, mas também com o caráter humanizador, conforme frisa
Candido (2011). Destacamos, porém, que, para esta formação do leitor
literário ser empreendida, é preciso que se considere a importância
do desenvolvimento de práticas que abordem o texto literário por
meio de propostas significativas, a começar pela seleção dos livros
que serão utilizados.

Jacqueline de Faria Barros (FAP; UNYLEYA; UFF)

A Literatura Infantojuvenil e seu impacto no
mundo adulto
Quando falamos de Literatura Infantojuvenil, logo, pensamos em uma
literatura para crianças ou adolescentes. De fato, é este o seu propósito.
Contudo, ao trabalharmos esta literatura com adultos em formação
pela via da “Contação de histórias”, descobrimos um universo à parte.
Durante os anos de 2015 e 2016, trabalhei meus próprios contos
infantojuvenis, em sala, com alunos da Graduação, em Letras e em
Pedagogia, em uma faculdade particular do município de São Gonçalo,
além de textos originais de Contos de Fadas clássicos. O impacto
destes contos sobre os adultos foi, como diria Bruno Bettelheim,
uma mesa farta e complexa. A literatura, de um modo geral, mas
principalmente a infantojuvenil, nos apresenta a nós mesmos, quem
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somos em sociedade e de que maneira estamos lidando com as nossas
mazelas mais profundas ou problemáticas existenciais. O homem
contemporâneo, hoje, convive com a incongruência de um tempo/
espaço globalizado onde, aparentemente, todas as informações estão
à disposição e, ainda, com a total divisão de classes, gêneros, religiões
e padrões distintos, incapazes de se relacionarem mutuamente. A
literatura infantojuvenil, por ser aquela que nos revela primeiro por nos
levar de volta às origens e nos apresentar o Bem e o Mal de modo
claro e objetivo, capacita-nos a trazer à tona as nossas mais primitivas
percepções do outro, do entorno, da Terra, da vida e da morte,
permitindo-nos refletir a respeito destas relações, acima citadas, de
modo despretensioso, quase natural. Deste modo, desejo compartilhar
da leitura de alguns contos, sob a perspectiva da psicanálise, a fim de
que observemos a sua ação, simples e transformadora, especialmente,
no mundo adulto.

Janayna Rocha da Silva (UFF)

Uma análise semiolinguística acerca dos
imaginários sociodiscursivos no conto ilustrado
“Selvagem”
Ao nascermos somos imediatamente identificados por nosso sexo
biológico. “É menina!” ou “é menino” são enunciados que carregam,
intrinsecamente, formas de sermos no mundo. Quando transportamos
o nosso olhar, especificamente, para o gênero feminino, percebemos
que, historicamente, ele é marcado por padrões comportamentais
que são impostos desde a mais tenra idade. Dessa forma, Simone de
Beauvoir (1949) apontou que não se nasce mulher, torna-se. Objetos
culturais como livros, filmes, novelas, são, muitas vezes, orientadores de
comportamentos, sendo, portanto, capazes de reproduzir ou romper
com os padrões sociais dominantes. Assim, este trabalho apresenta
como proposta a análise do conto ilustrado “Selvagem” (2015) que foi
escrito e ilustrado por Emily Hughes. A fim de suscitarmos reflexões
acerca da construção da representação do gênero feminino presente
na obra, pretendemos traçar uma análise descritiva acerca dos
imaginários sociodiscursivos suscitados pela leitura da narrativa. É
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preciso destacarmos que em narrativas verbo-visuais o texto verbal
alia-se ao texto imagético para formar um todo significativo que nos é
revelado a partir do processo de interpretação. O nosso trabalho será
pautado, primordialmente, pela Teoria Semiolinguística de Análise do
Discurso postulada pelo professor Patrick Charaudeau. Desse modo,
para o alcance dos objetivos expostos, o estudo abordará os conceitos
de contrato comunicacional, competências linguísticas e imaginários
sociodiscursivos formulados por Charaudeau (2017, 2016, 2015, 2001).
Ademais, utilizaremos as contribuições de Santaella (2012) acerca
da leitura de imagens, tendo em vista que o corpus analisado é um
texto verbo-visual. Por fim, empregaremos as contribuições de Faria,
Nobre (1997) e Beauvoir (2016) a respeito dos estudos de gênero.
Pretendemos, portanto, contribuir para o pensar em relação à forma
como é realizada a construção do gênero feminino em obras literárias
voltadas, primeiramente, para a infância.

Jolie Antunes da Cunha (USP)

A importância da leitura de poemas na formação
de jovens leitores: que espaço a poesia ocupa nos
currículos escolares?
Diante de tensões e questionamentos entre base nacional, o que e como
ensinar literatura na escola, busca-se, por meio desta apresentação,
expor a concepção do gênero poesia no currículo base das escolas da
rede pública do município de São Paulo e fomentar a discussão sobre
a importância da leitura de poemas para alunos em idade de formação
leitora. Em dezembro de 2017, a Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo lançou um documento chamado Currículo da Cidade, o qual,
para a sua elaboração, teve a participação de profissionais da rede
pública, alunos e especialistas de Educação. O material passou por
uma “construção coletiva”, pela leitura crítica de especialistas e entrou
em vigor no ano de 2018 nas escolas municipais de São Paulo. Ele é,
assim, o primeiro currículo escolar a se alinhar à Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), e foi o mais rápido em termos de formulação. É,
portanto, importante averiguar e questionar qual o tratamento do
gênero poético dentro de tais instâncias e discutir o espaço que
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a poesia ocupa ou deveria ocupar nos currículos e na formação de
um leitor literário em fase escolar. Do mesmo modo, é interessante
investigar o vínculo entre a literatura e tais documentos, já que estes,
por vezes, direcionam o conteúdo de materiais didáticos e livros de
leitura adotados por escolas, a prática docente e a formação literária
de um sujeito. Palavras-chave: literatura infantil e juvenil, poesia,
currículo, leitor literário.

Jorge Luiz Marques de Moraes (CPII)

Infância, pobreza e imaginação: caminhos da
literatura de Georgina Martins
Este trabalho pretende investigar as imagens que aliam miséria e infância
na produção para crianças e jovens da escritora Georgina Martins, cuja
produção consiste, até o momento, em quase duas dezenas de livros.
A autora estreou em 1999, com O menino que não se chamava João
e a menina que não se chamava Maria (título feliz para uma iniciante,
visto que principiava uma carreira pelo viés da desconstrução). Dentro
de sua trajetória, construída a partir de textos direcionados a crianças
e jovens, destacam-se os títulos que abordam a correlação entre
infância e miséria, caso da obra mencionada. Além dela, outros títulos
navegam pelos mesmos caminhos temáticos, tais como No olho da
rua: historinhas quase tristes (2005), Uma maré de desejos (2005a),
Pequenas confissões (2008) e Ave do paraíso (2008a). Todos os livros
têm em comum o fato de colocar em primeiro plano as necessidades
materiais e psicológicas específicas das crianças, a partir do momento
em que elas assumem o protagonismo das histórias em que estão
inseridas. Dentro de uma proposta de literatura que se caracteriza pelo
engajamento social, todas as obras forjam uma realidade sombria e
cruel de como o status quo trata a infância. Ao mesmo tempo em que
fome, violência e desolação fazem parte da realidade das pequenas
personagens, delineiam-se possibilidades de esperança que provêm da
imaginação, da criação e, em última instância, da literatura em si mesma.
Ainda que outros escritores da LIJ tenham abordado tal temática, não
se pode deixar de negar que poucas vezes nas letras brasileiras houve
um projeto literário que se dedicasse à abordagem sistemática das
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relações entre infância e pobreza. Por isso mesmo, a obra de Georgina
Martins é notável e singular. Ao construir uma pentalogia da fome na
sua literatura para crianças e jovens, a autora tem ainda o mérito de
tratar de diversas outras mazelas que assolam os pequenos cidadãos
brasileiros das classes desfavorecidas, como a violência e o preconceito.
Para analisar as questões acima levantadas, o viés teórico escolhido
será o da Topoanálise, o que significa dizer que cada uma das obras
anteriormente mencionadas será analisada a partir do estudo da
categoria espaço. Nesse sentido, serão imprescindíveis as contribuições
teóricas de Gaston Bachelard e Oziris Borges Filho, a fim de que o
espaço e todas as outras categorias circundantes sejam estudados na
obra de Georgina Martins.

José Nicolau Gregorin Filho (USP)

Infantil/Juvenil: formação de leitores em tempos
de conectividade
Todos os anos, centenas de textos classificados como “literatura infantil/
juvenil” são editados no Brasil, além de os órgãos governamentais,
seja na esfera federal ou estadual, investirem grande soma de valores
na aquisição e divulgação e projetos para incentivar a leitura dessas
obras em escolas da Educação Básica. Percebe-se, pela observação
de sua trajetória, que a chamada literatura/juvenil sempre esteve
altamente vinculada a fatores sócio-histórico-culturais, fatores esses
também responsáveis por mudanças nas concepções de ensino
e nas práticas pedagógicas. Nesta ocasião, pretende-se debater
contextos mais amplos, no sentido de se vislumbrar a literatura
para crianças e jovens como produção social, cultural, histórica e,
acima de tudo, vinculada a cenas marcadamente políticas que foram
responsáveis pela sua gênese e pelas suas transformações ao longo
do tempo. Evidente que, no desenvolver dessa discussão, também
se faz necessária uma investigação acerca da juventude como fator
de identificação social e, nesse sentido, as formas de surgimento do
termo “adolescência”. Pretende-se, desse modo, promover um debate
sobre essas concepções de infância e de adolescência, a gênese
e as transformações da literatura para crianças e jovens no Brasil e
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sua relação com momentos políticos e sociais. Na ocasião, também
serão enfatizados estudos sobre tipos de leitor e de leitura, bem como
os desafios de formar leitores (tanto professores como alunos) num
mundo imerso nos conflitos gerados na e pelas redes sociais e o uso
indiscriminado das novas tecnologias da informação.

Josiane de Souza Soares (CAP-UFRJ; PROPED-UERJ)

O livro de literatura para crianças: “um
objeto estético perfeito”? – uma análise das
Justificativas do Prêmio FNLIJ – O melhor Projeto
Editorial (2013-2018)
O objetivo deste trabalho é evidenciar a importância da materialidade
do impresso como elemento indicador de qualidade do livro de
literatura para crianças. Para tanto, o estudo aborda a concessão
do Prêmio FNLIJ, focalizando a categoria O Melhor Projeto Editorial,
cuja primeira edição data de 1993. Para entender que elementos da
materialidade são considerados, ao se julgar a qualidade de uma
determinada obra, tomamos como fonte as brochuras publicadas
pela FNLIJ e disponibilizadas no site da instituição, denominadas
Justificativa dos votantes. Para tanto, foram analisados 10 textos
produzidos pelos membros dos júris, os quais se referem às obras
premiadas em 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018. A partir do diálogo com
os estudos de CHARTIER (1994; 1997), LINDEN (2011), LAJOLO e
ZILBERMAN (1991) e SILVA (2010); a pesquisa evidenciou que há uma
certa afinação entre as vozes dos diferentes votantes, quando criticam
as obras em relação à materialidade. Entre os elementos que se
destacam, a ilustração parece ser o que apresenta a maior relevância
no projeto editorial de uma obra. A integração verbo-visual, que amplia
as possibilidades de produção de sentido, é um aspecto de apreciação
positiva que ressoa nos discursos dos diferentes avaliadores. O uso de
técnicas diferenciadas também se apresenta como um elemento das
justificativas para a outorga do Prêmio FNLIJ. As capas dos impressos
também são tomadas como argumento para a premiação, ressaltandose o material empregado e a composição imagética das mesmas como
exemplos da qualidade dos livros premiados. Os formatos, a tipografia
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e a gramatura do papel aparecem como outro índice de valor das obras
que receberam a láurea concedida pela FNLIJ no período em foco.
Quando os livros dispõem de paratextos – apresentações e prefácios –,
como parte de seus protocolos de leitura, os mesmos funcionam como
força argumentativa em prol da qualidade do projeto editorial dos
impressos avaliados como “o melhor”. O último elemento destacado
no estudo foi o leitor que, segundo os votantes, estaria implícito nos
livros premiados. Quanto a esse aspecto, a argumentação do júri vai
na direção de que a qualidade pode ser atestada pelo fato de o título
premiado ser para “todas as idades”, e não apenas para público infantil.

Julia Souza da Silva (UERJ)

Branca de Neve na pena dos Grimm e de Pedro
Bandeira
Os contos tradicionais estão presentes em um nível global, porém,
com o passar do tempo, novas versões são produzidas e podem se
distanciar ou manter a semelhança com o texto original. Analisando
especificamente “Branca de Neve”, conto originário da tradição oral
alemã e publicado pelos irmãos Grimm entre os anos 1817 e 1822,
observa-se que a história é utilizada em obras literárias e filmográficas
até os dias atuais. A obra escolhida para a comparação com a base
tradicional, o conto “Branca de Neve”, dos Grimm, foi o livro de Pedro
Bandeira, O fantástico mistério de Feiurinha, lançado no ano de 1987,
alguns anos depois da primeira adaptação fílmica de Branca de Neve.
A atmosfera, alguns elementos da história e o público mudaram,
assim como o momento histórico em que essas obras foram feitas,
mas o olhar que se volta às narrativas tradicionais, para dali colher
inspiração, permanece. Este trabalho visa a apresentar uma proposta
de análise comparativa das duas narrativas literárias, tendo em
vista as mudanças referentes à figura feminina nas personagens da
princesa e da mãe e/ou madrasta apresentadas nas obras, bem como
as diferenças de seus comportamentos, objetivos e destinos. Como a
narrativa contemporânea de Bandeira resgata outras personagens dos
contos de fadas, algumas incursões de análise serão feitas com vistas a
aprofundar o perfil feminino, bem como as relações tecidas entre o texto
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da tradição e o da contemporaneidade, pelo viés da intertextualidade
e da literatura comparada. Esta proposta de análise terá como apoio
as pesquisas de Tania Carvalhal, Tiphaine Samoyaul e a obra de Graça
Paulino, Ivete Walty e Maria Zilda Cury sobre intertextualidade; as
análises psicanalíticas de Bruno Bettelheim; Diana Lichtenstein Corso
e Mário Corso ao conto, bem como as obras de fundamentação teórica
ao estudo dos Grimm e da Literatura Infantojuvenil.

Júlia Vieira Correia (UFF)

Livro ilustrado: possibilidades e desafios
O trabalho tem como objetivo apresentar novas possibilidades dentro
da escola básica: o livro ilustrado como uma possibilidade (e um
desafio) com alunos mais velhos, já no Ensino Fundamental II, no Ensino
Médio e até no pré-vestibular. Parte-se da hipótese de que essas obras
podem ser bem recebidas pelos alunos, podendo, inclusive, despertar
o interesse para o universo da leitura – visto que muitos alunos nessas
séries não são leitores e/ou apresentam dificuldades nas leituras,
especialmente nas mais densas. Embora não haja muito espaço para
esse tipo de literatura – principalmente nas séries mais avançadas –, é
possível criar essa oportunidade e trabalhar com a verbo-visualidade
em qualquer faixa etária, como comprovam algumas experiências a
serem relatadas neste trabalho. Como metodologia, há um estudo
teórico, englobando autores da área, como: Maria Nikolajeva e Carole
Scott, na definição e valorização do livro ilustrado; Peter Hunt, com
a teoria e a crítica da literatura infantil; Wande Emediato, para a
elucidação do contrato de leitura; e Rildo Cosson, para as práticas
pedagógicas de atividades de leitura. As aplicações ocorreram em
espaços diversos: uma escola pública, uma escola particular, um
curso extracurricular privado e um pré-vestibular comunitário. Como
resultados, foram perceptíveis, em práticas educacionais, a adesão
dos alunos ao gênero incomum após os anos iniciais da escolaridade e
também os diálogos possíveis a partir das diversas interpretações que
o texto sintético composto por uma parcela verbal curta e outra visual
rica permite. Nesse sentido, entende-se a possibilidade do trabalho
com o livro ilustrado, ainda que envolvendo diversos desafios.
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Juliana Gonçalves Isaias Rodrigues (UERJ-FFP)

A representação do desterro em Stefano, de
Maria Teresa Andruetto
Desde a Antiguidade, o fenômeno da migração é constatado na
história dos povos como fruto de conflitos, eventos climáticos, busca
por melhores condições de vida motivada, em geral, por desigualdades
econômicas e sociais. A literatura contemporânea não fica imune
a esses deslocamentos, muito pelo contrário, ela traduz os dramas
vividos pelos desterrados, os percalços enfrentados por eles, mais do
que isso, ela revela o cotidiano de quem deixou para trás família e pátria.
Trata-se, portanto, de uma temática bastante recorrente na literatura
contemporânea, porém quase todos os escritores que falaram sobre
deslocamentos fizeram-no a partir do ponto de vista dos adultos,
poucos são os que colocaram tal temática sob a ótica da infância e
juventude. Diante disso, esta comunicação propõe a análise da novela
de potencial destinação juvenil Stefano, de Maria Teresa Andrueto, que
se insere no contexto do pós-guerra na Itália. Nessa obra, Andrueto
levanta discussões sobre exílio, desterro, amadurecimento e migração
de um ponto de vista diferenciado, já que não são as vítimas diretas,
ou seja, os pais, os adultos ideologizados que narram as experiências
do deslocamento, a angústia de viver no exílio é anunciada através da
ótica do adolescente Stefano. É pelo olhar do infante que os leitores
conhecerão seus conflitos internos, suas agruras e questionamentos
mais profundos diante da dor, do sofrimento, da pobreza, todos
estes, produtos da experiência traumática de viver nos assombros
do exílio. Stefano permite “recuperar a sensação de fome, desterro,
estranhamento, de homens e mulheres que um dia deixaram a sua
terra natal, em busca de uma vida melhor”.

Juliane França Rodrigues dos Santos (UERJ)

Rumpelstilskin, configurações de uma
personagem intrigante
Os contos populares que foram preservados pela cultura oral
e coletados pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm receberam
adaptações para outras mídias, assim como outras versões ao
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longo do tempo, como é o caso de “Chapeuzinho Vermelho”,
“Cinderela”, “Branca de Neve”, entre outras narrativas. O objetivo
dessa pesquisa é analisar a personagem Rumpelstiltskin a partir do
conto homônimo, coletado pelos irmãos Grimm, em comparação à
personagem na série televisiva Once upon a time, produzida pela
ABC Television Group. Intenta-se observar como a personagem é
apresentada em cada mídia e história, analisando a configuração
identitária com base em alguns elementos, a saber: a forma como
o nome é grafado em cada suporte, os aspectos físicos e morais, a
relevância do ato de fiar, os pontos que as separam e aproximam,
verificando também a importância e a função da personagem no
contexto de cada história. A fim de aprofundar a pesquisa acerca
da personagem, pesquisaremos sobre as ilustrações existentes
para a história, imagens de Walter Crane, Arthur Racham. A
abordagem teórica que conduz à análise sustenta-se nas pesquisas
sobre o maravilhoso, cenário em que se desloca a personagem
originalmente criada pelos Grimm, tendo por base os estudos do
crítico Tzvetan Todorov e do historiador medievalista Jacques Le
Goff. Interessa-nos investigar também a relação entre o texto da
tradição e a narrativa contemporânea, releituras efetivadas no
eixo da intertextualidade e da literatura comparada, com apoio
nas pesquisas de Tania Carvalhal; Graça Paulino, Ivete Walty,Maria
Zilda Cury e Tiphaine Samoyault. Sobre os irmãos Grimm e seus
contos, a fundamentação teórica centra-se em Nelly Novaes
Coelho e Karin Volobuef.

Karla Batista Almeida Japôr Souza (PUC-RJ)

Travessia de experiências em Rosa de Odilon
Moraes
Em Rosa, escrito e ilustrado por Odilon Moraes, o autor narra por meio
de breves sentenças, que ampliam o silencioso espaço das imagens,
a história da distância entre pai e filho e também deixa evidente o
diálogo com o conto A terceira margem do rio, parte do livro Primeiras
Estórias (1968), de João Guimarães Rosa. Fundada em uma leitura
crítica do livro e na temática do pai e seus desdobramentos, investigo
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a possibilidade de coabitação da literatura infantil por leitores de
diferentes idades. A partir de narrativas que borram e perturbam o que
se convencionou entender por dicção infantil – quando opta por tratar
de sentimentos fortes, como a solidão e o abandono, e lança mão de
estratégias narrativas, gráficas e imagéticas – são abertos espaços para
a conquista de experiências no corpo a corpo com a leitura. O autor
utiliza da interação entre imagem e texto para indicar uma proposta
particular de leitura, permitindo também um jogo entre palavras,
imaginação e aspectos sensoriais, como um quebra-cabeças que se
desfaz e refaz, renovando-se a cada página. Então, nesse sentido, se
antes compreendíamos a literatura apenas como um entendimento
de enredos, agora é possível ampliarmos as formas de contato com
o texto, abrindo espaço para fronteiras totalmente permeáveis – com
múltiplos destinatários – e que estimula o leitor com uma experiência
estética quando destituída das divisões já consolidadas pelo próprio
público e/ou pelo mercado editorial. Para aprofundar a discussão,
serão estabelecidos pontos de contato com referências críticoteóricas, como Walter Benjamin e Nikolajeva & Scott, buscando uma
interação entre livros infantis e livros adultos e entre teorias e imagens,
que fomentem um pensamento crítico com amplitude suficiente para
abarcar os objetos analisados.

Karla Cristina Eiterer Rocha (UFJF)

A literatura infantil e juvenil na voz periférica
de Allan da Rosa: identidade e cultura no livro
Zumbi assombra quem?
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma leitura de Zumbi
assombra quem? O livro foi direcionado para o público infantojuvenil.
Escrito por Allan da Rosa e ilustrado por Edson Ikê, temos, portanto,
uma articulação textual e imagética. O autor e o ilustrador são
militantes de um movimento que busca a revisão histórica de grupos
que foram deixados à margem. Trabalham com as representações
sociais do povo afro-brasileiro, apontando para ressignificações de
valores indenitários e culturais atribuídos a ele. Numa abordagem que
parte da literatura periférica, esses militantes nos convidam a combater
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estereótipos, reforçar a luta contra o racismo e buscar a inserção
de outras vozes, para repensar a História de forma multifacetada e
crítica. Eles discutem assuntos que foram velados por parte da História
hegemônica e hoje precisam ser recontados de forma dialógica, para
que sejam contrastados com outras fontes que também narraram
acontecimentos importantes, como estes, relativos ao nosso passado.
Através dessa obra de resgate e revisão do passado do povo afrobrasileiro, propomos algumas reflexões sobre essa articulação entre a
Literatura e a História, apontando para o acréscimo que outras formas
de narrar podem trazer para o discurso histórico, acerca do mesmo
tema. A ancestralidade é um fator importante dentro dessa narrativa,
para explicar muitas questões e para se discutir outras ligadas à ponte:
passado-presente-futuro. Abordaremos também outros temas que
são recorrentes como: memória, negritude, alteridade, escravidão,
resistência e violência. Para articular uma análise crítica, tomamos
como referência as reflexões dos seguintes analistas: Édouard Glissant,
Homi Bhabha, Zilá Bernd, Frantz Fanon, Alfredo Bosi, Kabenguele
Munanga, Michael Pollak, Márcio Seligmann-Silva, Mikhail Bakhtin e
Regina Zilberman. O nosso intuito é trazer para as discussões sociais,
históricas e literárias, uma nova leitura sobre Zumbi dos Palmares. A
representação discursiva se dá pela escrita de um autor de literatura
periférica que narra a história do período colonial brasileiro, através do
cotidiano do menino Candê e seus familiares, os quais pertencem a
uma família afro-brasileira e vivem numa realidade periférica. A família
ajuda o menino a se construir como sujeito honrado, a lidar com as
pessoas e com as dificuldades de seu cotidiano, ao mesmo tempo em
que o ajudam a conhecer a sua história e a de seus ancestrais. Ao longo
da narrativa, somos levados a perceber a necessidade desta revisão
crítica e literária, voltada para os temas dos grupos minoritários que
ficaram à margem da sociedade. Portanto, devemos trazer à tona
textos como esse que contam as atrocidades cometidas na escravidão,
a invisibilidade a que esses grupos de pessoas foram deixados e
também mostrar o quanto lutaram pelo direito à vida, para resgatar
suas memórias e os valores de sua cultura.

78

I ENCONTRO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL/JUVENIL - CADERNO DE PROGRAMAÇÃO RESUMOS

Lígia Regina Máximo Cavalari Menna (UNIP)

Simbologias do espelho mágico no conto
“A Rainha da Neve”, de Hans Christian Andersen
e suas releituras
Esta comunicação objetiva analisar a presença, funções e simbologias
do espelho mágico apresentado no conto “A Rainha da Neve”, de Hans
Christian Andersen e em suas releituras e adaptações. Ao longo de
nossas pesquisas, confirmamos o variado leque dessas produções,
tanto literárias quanto cinematográficas ou televisivas; assim como as
múltiplas e por vezes contrastantes refigurações da sua personagem
homônima, uma rainha de poder congelante, reconhecida por seu
mistério, magia, beleza e sedução. Em citações diretas ou meras
analogias, a Rainha da Neve adquire sobrevidas (Carlos Reis) como,
por exemplo, com a rainha da animação O Reino Gelado (Snezhnaya
korolev, Wizart animation, Rússia, 2012); a rainha Elsa, de Frozen: uma
aventura congelante (Frozen, Disney, EUA, 2013); e a também Elsa e
sua tia Ingrid, a Rainha da Neve, ambas da série Once Upon A time
(2014). Assim como em outros contos de fadas e maravilhosos, no
conto andersiano também há a presença de um espelho mágico como
desencadeador de vários conflitos. No conto, há um duende mau, o
próprio diabo, “da espécie mais malvada”, que, com muito humor,
inventou um espelho mágico para depois quebrá-lo em mil fragmentos,
sendo que alguns desses iriam atingir o jovem Kay em seus olhos e
coração. Esse espelho era capaz de transformar tudo de bom e belo
em algo mal e desprezível. Veremos, entretanto, que o espelho também
se refigura nas releituras do conto andersiano, assumindo, por vezes,
outras funções e adquirindo novas simbologias.

Lilian Lima Maciel (UFU)

Dor, morte e trauma: temas interditados na
Literatura Infantil e Juvenil
O estudo parte de um questionamento norteador para a literatura
infantil e juvenil, o que significa “rotular” uma literatura para crianças
e para jovens? É importante também questionar, considerando que
existe uma literatura infantil, se essa literatura deve possuir antes
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de valores estéticos uma virtude pedagógica que atenda aos
interesses sociais, políticos e religiosos. Percorrendo a história da
literatura infantil e juvenil percebe-se que a concepção de criança
derivada do século XIX influenciou e ainda influencia a produção
de muitos autores, estabelecendo um padrão que, muitas vezes,
exclui a criação literária. Essa visão pedagogizante compromete a
qualidade dos textos, colocando o estético e o literário relegados
a segundo plano, além disso nessas narrativas desconsidera-se
as experiências, em especial, os traumas, as perdas e sofrimentos
da criança e do jovem. Essa proposta de excluir alguns temas da
literatura para crianças e jovens, em especial a morte, é parte do
projeto utilitarista de criar uma sociedade organizada e otimista, na
qual não há espaço para a morte e o sofrimento. Quando se trata
da criança, a interdição é ainda mais sublinhada, instituiu-se o luto,
a morte e o sofrimento como temas tabus para serem trazidos para
o universo infantil. E para refletirmos sobre esses questionamentos
tomaremos como princípio a ideia de que uma narrativa ficcional é
em sua essência livre de condições utilitárias. Para esse trabalho foi
selecionada a obra Espinhos e alfinetes (2010), de João Anzanello
Carrascoza, escritor contemporâneo e de grande destaque no
cenário da literatura infantil e juvenil, especialmente pelo seu
trabalho com temáticas comumente excluídas para esse público.
Nesse livro, e em vários outros de Carrascoza, é possível perceber
como a literatura, produto cultural, responde de forma indireta às
mais íntimas inquietações, diferentemente de um livro utilitário que
responde de forma direta, como um manual ou enciclopédia. O
referencial teórico que consideramos é Jesualdo com A literatura
infantil (1978), Sônia Salomão Khéde com Literatura infanto-juvenil:
um gênero polêmico (1986), Edmir Perroti, O texto sedutor na
literatura infantil (1986) e Maria Teresa Andruetto, Por uma literatura
sem adjetivos (2012).
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Liliane Maria Jamir e Silva (FAFIRE)

Da imagem/ilustração à palavra escrita: um
itinerário mágico para a leitura literária
Este trabalho se propõe a analisar algumas obras infantojuvenis
destacando a harmônica relação entre a ilustração e o texto
escrito, com ênfase em características estéticas identificadas nos
motivos temáticos e na técnica recorrentes nos textos em análise.
Considerando a necessidade imperiosa de uma melhor compreensão
sobre a importância da imagem/ilustração como componente
imprescindível à obra literária infantojuvenil, no processo de formação
de leitores iniciantes, destaca, outrossim, tal recurso composicional,
como elemento fortalecedor da autonomia estética da literatura
infantojuvenil, na medida em que, por si mesma ou dialogando com
o texto escrito, funciona como motivação e estímulo ao leitor em seu
percurso iniciático. Nessa perspectiva, acredita-se que o aprendiz
será melhor conduzido, de modo significativo e prazeroso, na
ultrapassagem da leitura do mundo real, concreto, cuja representação
iconográfica se consolida na linguagem visual, em que predomina
a percepção sensorial, para a leitura do mundo convencional dos
signos linguísticos, cuja apreensão envolve principalmente um
processo racional de abstração/decodificação de significados e
sentidos delineados na tessitura textual. Compreendendo ainda que o
desenvolvimento integral dos indivíduos não se perfaz sem a estreita
e consequente ligação entre o homo ludens e o homo sapiens, a
proposta defende que a ludicidade/visualidade da imagem constitui
uma forma sugestiva e instigante para que o leitor seja lançado, de
forma prazerosa e proficiente, ao reino mágico e desafiante das
palavras. Além de abordar obras literárias como Obax, de André
Neves, A casa sonolenta, de Audrey Wood e Don Wood, Flictz e O
menino quadradinho, de Ziraldo, entre outras, serão referenciados
estudos teóricos de Camargo (1995), Lajolo (2002), Huizinga (2004),
Faria (2004), Zilberman (2005), Zilberman; Silva (2008), Jamir e
Silva apud Lima (2011), entre outros.
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Lilliân Alves Borges (UFU)

Uma mirada estrábica: o projeto estético de
Graciliano Ramos
Graciliano Ramos, autor pertencente ao cânone da Literatura
Brasileira, é conhecido por suas narrativas dirigidas ao público adulto,
como Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, Infância, Memórias do
Cárcere. Poucos leitores e até mesmo pesquisadores conhecem suas
obras destinadas ao público infantil: Histórias de Alexandre, A Terra
dos Meninos Pelados, Pequena História da República ou os contos
“Minsk” e “Luciana” que estão no livro Insônia. Nesta apresentação,
pretendemos trabalhar, mais especificamente, com a literatura infantil
do autor, demonstrando que praticamente todas as personagens de
Graciliano Ramos vivem em um Estado de Exceção, ou seja, com seus
direitos suprimidos; logo, são humilhados, excluídos, são sujeitos
que vivem à margem da sociedade. Em vista disso, observamos que
Graciliano arquitetou uma mirada estrábica no modo como concebeu
suas personagens, tanto em seus livros dirigidos a adultos como
aqueles dirigidos a crianças. Desse modo, é relevante apontar que,
apesar de nosso foco ser a literatura produzida por Graciliano Ramos
destinada ao público infantil, faremos uma breve incursão em suas
obras consideradas clássicas da literatura brasileira destinadas aos
adultos, para assim comprovar a coerência estética da produção
graciliânica. Em vista disso, buscamos demostrar que não há
dispersão ou irreflexão na trajetória artística de Graciliano Ramos,
mas uma tentativa coerente de demonstrar para adultos, jovens e
crianças que o mundo não é feito de uma única verdade, de uma
História única.

Lívia Penedo Jacob (UERJ)

Um passado negro para um futuro branco: a
literatura indígena infantojuvenil brasileira à luz
da teorização
No Brasil, um fenômeno recente se faz observar na literatura nacional:
o surgimento da literatura indígena. Diferentemente do que ocorreu na
América do Norte, onde esta literatura se iniciou nos séculos 18 e 19 e
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cujo gêneros predominantes são o romance e a autobiografia, no Brasil
os indígenas vêm publicando majoritariamente literatura infantojuvenil
e mitologias, além de algumas exceções em poesia, romance e
autobiografia. Surge, então, o questionamento: esta literatura seria
exclusivamente destinada ao público infantojuvenil, ou os parâmetros
ocidentais se mostram insuficientes quanto à sua classificação? A
pergunta referente à destinação de uma literatura exclusivamente
dedicada ao público infantil foi primeiramente posta na academia por
Jacqueline S. Rose (1998). Desde então, muitos estudos vêm sendo
realizados no sentido de compreender a autonomia deste tipo de
escrita, sua transformação em um campo próprio de conhecimento,
bem como a pouca interferência de seu próprio público (o infantil)
em sua definição (GALBRAITH, 2001). No caso brasileiro, é possível
que a publicação da Lei 9.394, em 1996, tenha gerado interferências
quanto à sua promoção. Afinal, desde a sua promulgação, o ensino
das contribuições históricas e culturais dos grupos indígenas e de
matrizes africanas passou a ser obrigatório em todo o ensino nacional.
Outra possibilidade é questionar se a literatura indígena é colocada
junto à literatura infantil por ocuparem, ambas, um espaço de pouca
visibilidade dentro dos estudos teóricos acadêmicos (LAJOLO, 2010).
Por meio da análise de alguns livros indígenas brasileiros investigaremos
por que as histórias indígenas são comumente associadas à literatura
infantojuvenil pelos não indígenas, uma vez que os próprios nativos
não fazem esse tipo de distinção (MUNDURUKU, 2012). De todo modo,
a perspectiva de que os grupos minoritários podem estar sendo postos
em um lugar de subalternidade mesmo quando estão supostamente
sendo levados para um posto democrático nos leva, inevitavelmente,
a um paradoxo.

Luciana Morais da Silva (UERJ)

Percurso sólito pelas sendas insólitas da chuva
em Mia Couto
O

presente

trabalho

tem

como

objetivo

refletir

sobre

as

manifestações do insólito existentes na literatura reconhecida
como infanto-juvenil do escritor moçambicano Mia Couto. Em
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uma obra como A chuva pasmada (2004), o autor mergulha em
um universo de imagens, sons e palavras, transformando suas
personagens por meio de representações verbais e não-verbais,
de acordo com António Soares Marques (1994). Assim, pretendese demonstrar como o mundo possível ficcional configurado por
Mia Couto constitui-se por meio de uma vertente bastante crítica
e ainda mágica. Para tanto, utilizaremos a teoria sobre os mundos
possíveis (ALBALADEJO MAYORDOMO, 1998) em que se manifesta
o insólito ficcional (GARCÍA, 2012; 2013), percebendo como os
elementos da natureza ocupam um espaço de destaque no cenário
da narrativa miacoutiana. Nesse sentido, será demonstrado como a
chuva, em seu papel de vital importância nessa narrativa e, ainda,
em outros textos do escritor moçambicano, constitui-se como
chave das possibilidades de leitura da manifestação do insólito no
mundo possível ficcional elaborado pelo autor. A leitura acerca dos
processos em torno da água no conto se centrará na importância da
chuva, do rio e das lágrimas – a partir dos verbetes sobre símbolos
de Chevalier e Gheerbrant (1986) –, como traços essenciais para a
reflexão sobre o mundo tradicional e o mundo moderno que unidos
geram a narrativa. A relação de proximidade e de afastamento
importa para a reflexão sobre o ontem e o hoje, exatamente pela
relação de cruzamento entre o tradicional e o moderno, que
questiona desde a memória familiar até a condição de vislumbrar o
futuro, nem sempre nítido na construção do mundo e submundo de
cada personagem – nesse contexto será preciso um breve percurso
pelas ideias acerca da construção de personagens (ROSENFELD,
2011). As discussões sobre a personagem, no contexto do ontem e do
hoje, passaram ainda pela percepção de uma relação entre memória
e história fundamentada pelas reflexões de Le Goff (2003). São
questões presentes na narrativa o preconceito, a violência contra
a mulher, mas, também, a perspectiva juvenil, capaz de apreender
com o mais velho, sendo apta a transpor as barreiras da ignorância
ao redescobrir suas habilidades por meio da captação dos saberes
da terra, da recuperação de memórias ancestrais (Ecléa Bosi, 2004).
Palavras-chave: Insólito Ficcional; Mundos Possíveis; Personagem
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Magna Domingues (UERJ)

Cartografia Sentimental de uma Escola: Relatos
de experiência de uma professora no território da
sala de leitura de uma escola pública e periférica
O presente trabalho foi apresentado como monografia na conclusão
do curso de Psicologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Propomos construir uma cartografia sobre a atuação da própria
autora como professora e Dinamizadora de Leituras Literárias na Sala
de Leitura de uma escola pública na região da baixada fluminense do
Rio de Janeiro. Foi feito um relato de experiências que desenha um
mapa dos desafios e possibilidades que estão dadas nesse território.
As provocações que surgem no cotidiano escolar representam
um movimento de pensamento que foge da lógica arborescente
(DELEUZE E GUATTARI, 2011) e hierarquizada, abandonando certezas
e determinações. O conhecimento se forma a partir das relações e essas
experiências possibilitaram encontros de corpos e afetos que, a partir
das suas desconstruções, formam conhecimentos sobre si e sobre o
mundo. A partir dessa motivação, encontramos um lugar de diálogo
através do conceito de Rizoma proposto por Deleuze e Guattari.
Esses autores tratam de uma filosofia que prima pela diversidade das
singularidades, valoriza a experiência sensível e por isso propomos
trazê-la como ferramenta de reflexão e de diálogo com a nossa própria
história. Os relatos surgem a partir das experiências de rodas de
leitura e conversa onde trabalhamos com títulos da literatura infantil
e infanto-juvenil, de autoras como Sonia Rosa, Lygia Bojunga, Ana
Maria Machado, entre outros. As discussões que os livros suscitaram
foram divididas em quatro categorias de análise: Raça, Gênero, Família
e Classe. Falamos dos desdobramentos potentes que surgem a partir
do trabalho realizado na sala de leitura na busca da valorização das
histórias individuais e coletivas, assim como o entrelaçamento desses
dois aspectos na construção de uma noção de pertencimento na vida
das crianças. Essa investigação nos possibilitou ultrapassar a lógica
linear de pensar e construir os encontros, trazendo uma reflexão sobre
a potência da escola pública contemporânea, o que nos leva a concluir
que só é possível pensar em uma educação transformadora a partir de
um movimento de desconstrução.
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Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza Oliveira (UFRJ)
Denise Barreto de Resende (SMERJ)

Conversas ao pé das árvores. Experiências
dialógicas com a literatura nos anos iniciais do
Ensino Fundamental
Para que serve a literatura? Esta é uma pergunta que pode parecer
muito simples de responder, principalmente se temos em vista os
objetivos gerais de desenvolvimento de competências linguísticodiscursivas no contexto escolar, para os quais a leitura literária
evidentemente é capaz de contribuir. No entanto, mais do que isso, a
literatura dialoga com vários saberes e atua na produção de sentidos
ligados à existência, possibilitando a formação de um sujeito que se
relaciona com o mundo através de um olhar plural. Nesse processo,
o trabalho dialógico em torno dos textos, feito em sala de aula, é de
grande importância. Como afirma Bajour (2012), “Escutar, assim como
ler, tem que ver, porém, com a vontade e com a disposição para aceitar
e apreciar a palavra dos outros em toda a sua complexidade, isto é,
não só aquilo que esperamos, que nos tranquiliza ou coincide com
nossos sentidos, mas também o que diverge de nossas interpretações
ou visões de mundo.”. Dentro desta perspectiva serão apresentados
relatos de discussões realizadas em uma sala de aula dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, em que a professora regente prioriza a leitura
literária diária como momento de trabalho pedagógico. Duas situações
de leitura serão analisadas, com foco nos livros A Árvore Generosa
(SILVERSTEIN, 2003) e A Árvore das Lembranças (TECKENTRUP,
2014). Acreditamos, como Colomer (2007), que a leitura literária
constitui um “andaime” privilegiado para as experiências infantis
em relação à capacidade simbólica da linguagem. A literatura, com
sua potencialidade para mobilizar sentidos subjetivos e fazer falar
o sujeito, pode levar a engajamentos dialógicos capazes de acionar
indagações surpreendentes, em que a vontade de saber se articula
intimamente com o desejo de transformar e transformar-se. Dessa
forma, nossa proposta será acompanhar e compreender como o
trabalho com o texto literário, conduzido pelo princípio da escuta,
multiplica possibilidades de aprendizagem significativa.
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Maria Inês Freitas de Amorim (UERJ)

Girando a roda do tempo: ancestralidade e
resistência em Os nove pentes d´África
O presente trabalho analisa como o romance infantil Os nove
pentes d´África, escrito por Cidinha da Silva e ilustrado por Iléa
Ferraz, representa o poder de cura e superação a partir do ato de
contar histórias e como a narrativa da ancestralidade é importante
para a manutenção da memória familiar e para a valorização da
identidade. A pesquisa também busca evidenciar como a obra
representa a transmissão das histórias ancestrais como uma
expressão da resistência frente ao racismo que silencia. O romance
é narrado por Bárbara, uma adolescente de 16 anos que conta a
trajetória da sua família para superar a morte de seu avô Francisco
Quintiliano, conhecido por todos como Francisco Ayrá. O leitor
acompanha os últimos dias do patriarca, o momento de sua morte,
cercado pelos netos e pela esposa Berna, o período de luto da
família e a continuidade da vida, com a chegada de Kitembo, seu
primeiro bisneto. Após a morte do ancião, o ato de contar histórias
e a preservação das memórias são elementos que fazem a família
superar a morte e se manter unida. O patriarca da família Quintiliano
era um grande contador de histórias e rotineiramente reunia os netos
em roda para narrar histórias d´África, de seus ancestrais, de suas
memórias. Marceneiro de profissão, após se aposentar, Francisco
Ayrá passou a se dedicar a sua arte: esculpir objetos em madeira
que remontavam seus antepassados do continente africano, como
escudos, barcos e pentes. E são os pentes esculpidos por ele que
conduzem parte importante da narrativa, uma vez que cada um
de seus nove netos ganha um de herança. Cada pente representa
uma virtude que ora é necessária àquele neto, ora é uma expressão
de quem ele é, ou seja, atende a sua necessidade. A obra também
destaca a relação familiar, em como a diversidade dos membros
da família contribui para a continuidade do legado do avô e como
tudo tem um tempo certo para acontecer. A narrativa também
enfatiza que o avô vai permanecer vivo, com a criação de um
museu comunitário para a exposição de suas obras, mas sobretudo
pelas narrativas que os netos continuarão a contar das histórias
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que sempre ouviam. A fundamentação teórica que orienta este
trabalho foi baseada em estudos sobre ancestralidade de Eduardo
Oliveira (2009), sobre oralidade e o poder da palavra na tradição
africana de Amadou Hampâté Bá (1993). Além disso, também foi
buscado o arcabouço teórico de Marisa Lajolo e Regina Zilberman
(2017) sobre a literatura infantil brasileira contemporânea e estudos
de Maria Aparecida Andrade Salgueiro sobre literatura de autoria
negra feminina.

Maria Teresa Gonçalves Pereira (ILE/UERJ)

A linguagem da Literatura Infantojuvenil
A linguagem dos livros de literatura infantojuvenil deve refletir
preferencialmente a vivência dos leitores mas também preocupada
com a adequação linguística. São características relevantes: ser
inovadora, instigante e envolvente. O potencial dos recursos
expressivos fônicos, morfossintáticos e léxico-semânticos serve
a essa finalidade. Conteúdo e forma se articulam para que o jogo
verbal se instale e haja interação entre texto e leitor. O texto dessa
literatura deve alcançar qualquer tipo de público, só importando a
sua qualidade. A linguagem de se escrever para crianças e jovens é,
na verdade, a chave que definitivamente lhes abrirá as portas de um
mundo novo, desconhecido, mas cheio de perspectivas fantásticas.
Caso tal código não seja adequadamente escolhido, as intenções
se perderão pelos caminhos. Por meio da linguagem a literatura se
concretiza. A palavra é o instrumento de que se utiliza o autor para
transmitir seu pensamento, e por isso, manipulá-la criativamente,
mas com clareza e eficiência é o desafio proposto. A língua somente
cumpre sua função se atinge um grande número de indivíduos que
apreendem sem ambiguidades as mensagens por ela concatenadas,
revelando-se perfeito instrumento de comunicação. Entendemos
que hermetismo não traduz qualidade nem consistência. Além desse
objetivo prioritário – funcional – também poderá tornar-se expressiva,
com finalidade estética, proporcionando as mais agradáveis e
genuínas sensações aos que a escutam, a escrevem ou a leem.
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Marisa Martins Gama-Khalil (UFU/CNPq)

Por uma literatura sem adjetivos: ler levantando
a cabeça!
Faremos, em um primeiro momento, uma apresentação do ponto
de vista de alguns estudiosos da literatura infantojuvenil sobre a
adjetivação atribuída a essa literatura. No rol dos autores que se
debruçaram sobre o referido tema, encontram-se Cecília Meireles,
Maria Antonieta Antunes Cunha, Jesualdo Sosa, Edmir Perrotti, dentre
outros. Por ser dirigida a crianças e jovens, essa literatura deve trazer
especificidades que a diferenciem daquela literatura que é dirigida ao
público adulto? Para problematizar nossos argumentos, buscamos
apoio teórico nos fundamentos da Estética da Recepção e do Efeito
(JAUSS; ISER), bem como em aportes que nos conduzam a um olhar
crítico sobre o letramento literário (PAULINO). Da forma como a
literatura infantil e juvenil é escassamente trabalhada nas escolas vigora
infelizmente o traço pedagógico e apaga-se quase que totalmente
a sua materialidade estética, em função da crença de que crianças
não estariam aptas a interpretar os sentidos polissêmicos gerados
pela literatura. Essa é uma tendência histórica que alia a literatura
à pedagogia e que tem gerado consequências negativas, as quais
se ancoram na ideia de que o texto ofertado aos pequenos leitores
deve mais ensinar do que necessariamente fazer com que o leitor leia
“levantando a cabeça”. Em “Escrever a leitura”, Barthes defende que
na leitura da literatura o leitor é movido a “ler levantando a cabeça”,
em função do “afluxo de ideias, excitações e associações” que o texto
literário suscita. As associações, por exemplo, são desencadeadas por
uma série de usos metafóricos da palavra literária. O que vemos, em
muitas produções literárias dirigidas a crianças e no trabalho com essas
produções em salas de aula, é uma minimização do discurso estético e
uma maximização do discurso utilitário. Nossa grande questão é a de
que, esvaziada do estético, boa parte da literatura dirigida a crianças
e jovens deixa de ser “literatura” e configura-se apenas como “textos
para crianças sem nenhuma ou quase nenhuma literatura”.
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Maristela Scheuer Deves (PUC-RS)

O Resgate do Herói Comum e Coletivo na
Literatura Infanto-Juvenil a partir da Análise da
Série “Inspetora”, de Ganymédes José Santos de
Oliveira
O trabalho, que integra pesquisa e criação literária, visa resgatar o
herói comum e coletivo na literatura infanto-juvenil, a partir da análise
da série Inspetora, de Ganymédes José Santos de Oliveira. Nos anos
1970 e 1980, o leitor de literatura infanto-juvenil brasileira conviveu com
essa e outras séries de mistério, escritas por autores brasileiros e que
traziam como protagonistas meninos e meninas iguais aos leitores – o
que, neste trabalho, chamamos de “herói comum”, em contraposição
aos heróis dotados de poderes mágicos (bruxos, semideuses e outros)
que parecem caracterizar, nestas duas primeiras décadas do século
XXI, os protagonistas dos livros voltados a esse público. Quanto ao
adjetivo “coletivo”, ele aplica-se porque esse tipo de herói apresentase em grupos (turmas, patotas, sociedades secretas). Além da série
Inspetora, que teve 38 livros publicados entre 1974 e 1988 e mais de
560 mil exemplares vendidos até 1991, havia, na época em estudo,
vários outros exemplos na mesma linha, como a série Os Seis, de Irani
de Castro/Hélio do Soveral, e a amplamente conhecida série VagaLume, que reunia títulos de vários escritores. Assim, valendo-se de um
referencial teórico que passa por Aristóteles, Beth Braith, Christopher
Vogler, Sonia Salomão Khéde, Regina Zilberman e Nelly Novaes
Coelho, entre outros, a pesquisa pretende abordar a importância
da identificação leitor-personagem, analisando por que os antigos
heróis comuns e coletivos das séries infanto-juvenis, tipicamente
brasileiros, deram lugar a heróis “importados” e mágicos, como Percy
Jackson. Pretende também descobrir como construir personagens
infanto-juvenis que captem a essência do nosso tempo, sem que
seja preciso se afastar da realidade sociocultural brasileira, além de
resgatar, por meio de trabalho criativo, a cultura das turminhas que
não deixavam um mistério sem solução, contando, para isso, apenas
com sua inteligência e coragem.
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Mônica de Queiroz Valente da Silva (SEEDUC-RJ)

De Cena de rua para a escola: uma intervenção
didática em favor do letramento literário na
educação básica
Os estudos acerca do letramento literário vêm possibilitando a
renovação das práticas didático-pedagógicas na educação básica em
favor da Literatura, compreendida como um conhecimento humano
que se estabelece segundo certas especificidades, dentre elas a
multissignificação. Constituindo-se como um direito inalienável do
aluno (CANDIDO, 1995), o ensino de Literatura precisa dialogar com
os atuais desafios do processo de ensino-aprendizagem no paradigma
educacional, haja vista a função social da escola. Destaca-se que
esta ainda privilegia o modelo de letramento literário autônomo, que
termina por distanciar o jovem leitor da leitura literária. Neste sentido,
há uma expectativa de que a escola incentive e desenvolva modos de
ler que efetivamente possam contribuir à formação ética e estética
do aluno, conforme preconizam os documentos oficiais que regem a
Educação no país – como a atual Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). No que tange especificamente à literatura infantojuvenil,
esta tem se constituído de maneira relevante no campo dos estudos
literários, considerando-se as reflexões sobre sua própria especificidade
e finalidade. Por isso, relacionando-se escola e ensino de Literatura,
ratifica-se a ideia desta como um tipo de conhecimento que se afirma
pela dependência entre a forma do texto e as situações de produção
e de recepção desse texto com vistas às atividades individual e
coletiva de produção de sentidos. Dessa maneira, a presença de textos
exclusivamente não verbais – ou imagéticos – nos livros voltados ao
público infantil e jovem – alvos da educação básica – requer desse
público o efetivo domínio de certas habilidades de leitura literária, uma
vez que esta não é uma prática exclusiva da esfera escolar e, sendo
altamente especializada, requer do leitor modos de ler que ultrapassem
a mera decifração do código que a explicita, permitindo que esse
leitor compreenda o universo icônico do qual faz parte e que é marca
da sociedade globalizada que submete a imagem à massificação
ideológica. Os “livros de imagem” (FARIA, 2004) pela sua natureza,
portanto, possibilitam o trabalho com o exercício da plurissignificação
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– característica própria de artes como a literária. Assim, a presente
comunicação visa a apresentar uma intervenção didática para o
letramento literário de alunos do ensino médio regular, aplicada junto
aos alunos da 1ª. série do ensino médio de uma escola pública estadual
do Rio de Janeiro. Partiu-se da obra intitulada Cenas de rua, de Ângela
Lago, a fim de que se desenvolvessem estratégias de sensibilização e
de leitura literária, considerando um “livro de imagem”, cuja temática
permitiu uma reflexão sobre a condição biopsicossocial humana. A
ideia foi contemplar ainda os elementos da narrativa, objetivando a
compreensão e interpretação do gênero, bem como sua releitura,
por meio de atividade de produção textual, de modo a promover a
percepção e a vocalização dos alunos em torno da temática presente
na obra, articulando para tanto o pensamento crítico e criativo deles,
ao mesmo tempo em que foram mobilizadas algumas categorias
como as da empatia e da solidariedade, por exemplo. Espera-se que o
presente trabalho contribua às práticas didático-pedagógicas em prol
do desenvolvimento do letramento literário.

Nathalia Cardoso Rocha (UFRJ/CPII)

Dos lugares acostumados à produção de desejo:
literatura como exercício estético da existência
As salas de aula da Educação Básica, em sua grande maioria, ainda
são tributárias do modelo de educação disciplinar do século XIX. As
análises e avaliações de desempenho, acompanhadas das retificações
pertinentes à maximização dos resultados (FOUCAULT, 1999) visam
à fabricação de sujeitos úteis e funcionais. Nesse contexto, não é
difícil perceber, de forma majoritária, o desinteresse dos estudantes
pela escola, que, grande parte das vezes, parece incompatível com
os corpos e as subjetividades das crianças e adolescentes de hoje
(SIBILIA, 2012). Apesar de essa desafeição parecer menos relacionada
a disciplinas específicas do que a uma lógica que se reflete na
estrutura da instituição, é preciso pensar em que medida o trabalho
realizado com o texto literário tem reforçado essa lógica conteudista e
utilitária, e que caminhos epistemológicos possibilitariam realizar uma
educação literária que produza desejo de leitura e de escrita. O ensino

92

I ENCONTRO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL/JUVENIL - CADERNO DE PROGRAMAÇÃO RESUMOS

de literatura que se encerra na leitura analítica das obras e na busca
pela apreensão da interpretação consensual do texto, com pouco ou
nenhum espaço para a percepção e valorização das reações particulares
de coletivos e indivíduos à leitura (ROUXEL, 2012), têm transformado
encontros que poderiam criar aberturas para a implicação do leitor
no processo de experimentação do texto num lugar de desconforto e
até de opressão. A escola, com sua demanda por uma leitura erudita,
objetiva e neutra (ROUXEL, 2012), despreza e condena leituras não
consagradas e, diversas vezes, transforma a experiência estética em
meramente explicativa, assim, dociliza a arte e os estudantes, numa
relação de instrução, em que a literatura serve a fins exteriores a ela
mesma. Nesse cenário, investir o desejo em experiências de leitura que
ajudem a constituir uma relação afetiva, emotiva com os livros, e não
apenas cognitiva (PETIT, 2003) torna-se fundamental para aproximar
os estudantes da leitura e da escrita. Na mundividência grega, essas
duas atividades eram fundamentais para o cuidado de si, para a criação
de uma relação poética com a vida, produzindo, de forma consciente,
uma existência livre e inspiradora. Essa produção consciente de si
configura uma forma de resistência às relações de poder que produzem
sujeição (FOUCAULT, 2002), para os gregos, seria o que se chamava
de enkrateia, que significa “empoderamento, apropriar-se de si, cunhar
singularidade”. Nas escolas estoicas do período helenístico, a produção
da própria subjetividade era entendida como uma tarefa. Não à toa,
Nietzsche, também leitor dos antigos gregos, elaborou o conceito de
“estética da existência”, afirmando, em A gaia ciência, que a maior
obra de arte somos nós (NIETZSCHE, 2012). Uma das ferramentas de
elaboração dessa “arte de viver” (FOUCAULT, 2002) é a “escrita de si”
(FOUCAULT, 1992), através dos hypomnemata: cadernos de anotações
onde se recolhem fragmentos e frases de textos lidos, memórias e
reflexões, que figuram como exercício do pensamento, como forma
de constituição de si a partir da recolha do discurso dos outros, os
quais operam uma transformação de si e a criação de um ethos – um
modo de ser que fortaleça a si e ao outro –, um trabalho de si sobre si.
Segundo Deleuze, nessa produção plástica de subjetividade, abrem-se
rachaduras, linhas de fuga, que possibilitam “dobrar o poder”, fazê-lo
atuar de outro modo (DELEUZE, 1995). Acreditamos que essa é uma
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via que pode contribuir para tornar o leitor sujeito do seu processo
de leitura e escrita, produzindo sua subjetividade, ganhando confiança
para entrar no texto e, aos poucos, construindo sua identidade de
leitor (ROUXEL, 2013).

Nelma Menezes Soares de Azevêdo (FAFIRE)

Uma prática transdisciplinar na leitura literária
da obra Malala – uma menina muito corajosa, de
Jeanette Winter
Este trabalho tem como objetivo principal investigar, numa perspectiva
transdisciplinar, a mediação da leitura literária na Educação Infantil e
sua inter-relação com a temática Direitos Humanos na obra Malala
– uma menina muito corajosa, de autoria de Jeanette Winter. A
leitura literária, compreendida como uma atividade de natureza
transdisciplinar, congrega em si os três pilares que sustentam essa
abordagem: complexidade, diferentes níveis de realidade e lógica do
terceiro incluído, uma vez que o gênero literário, em função do seu
alto grau de complexidade, não fragmenta os saberes que lhe são
constituintes, em diversas partes, mas apresenta-os, como se fosse
a vida real, conectados por eixos comuns a todos. Quando mediada
de modo coerente, a leitura literária possibilita discussões em sala de
aula as quais fazem emergir problemáticas relacionadas às diversas
temáticas, especificamente aos Direitos Humanos, podendo fazer
as crianças mais criativas, acolhedoras e críticas. Acreditamos que
desenvolver um trabalho transdisciplinar leva em conta o ser humano
na sua totalidade, suas diferentes realidades, criando condições
para atitudes flexíveis de tolerância e respeito, além de possibilitar
reflexão sobre a vida. Sendo assim, através de pesquisa teóricaempírica, metodologia de cunho qualitativo, o corpus a ser analisado
compõe-se de leitura literária mediada pela pesquisadora, sob a ótica
transdisciplinar, realizado por meio da observação participante. Os
sujeitos envolvidos são crianças na faixa etária de 5 anos, da Educação
Infantil, de escola pública do município de Recife/PE. Sustentam nosso
trabalho a teoria da transdisciplinariedade com as contribuições de
Nicolescu (1999, 2003), Morin (2008, 2009, 2011), Ferreira (2007);
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a concepção e fundamento dos Direitos Humanos baseados em
Barretto (2004), Ramos (2015), Rizzini e Pilotti (2011); da Educação
Infantil com Oliveira (2011, 2012), Kramer (2011, 2013), Corsino (2012);
teoria da literatura com o apoio de Coelho (2000), Zilberman (2001,
2004, 2009), Soares (2003) e teoria sobre a mediação com base em
Tébar (2011), Vygotsky (2007). O trabalho evidenciou que as temáticas
emergentes relacionadas aos Direitos Humanos conseguem vir à
tona nas tratativas da mediação pedagógica, em razão da natureza
transdisciplinar do texto literário. Dentre as conclusões, destaca-se a
de que o texto literário, mediado sob a ótica transdisciplinar, promove
a reflexão sobre os Direitos Humanos favorecendo a formação de
indivíduos mais humanos, que são capazes de entender seu papel no
mundo e modificá-lo através de suas atitudes. Palavras-chave: Leitura
literária. Transdisciplinariedade. Educação Infantil. Direitos Humanos.
Malala – uma menina muito corajosa.

Pablo Oliveira Souza (UFU)

Ficção científica em Felizmente, o leite, de Neil
Gaiman
Neste trabalho faremos uma análise inicial sobre aspectos da ficção
científica no livro Felizmente, o leite, de Neil Gaiman, classificado
como infantil. O enredo consiste no relato do pai aos seus dois filhos
sobre uma suposta viagem espaço-temporal, que fez com que o
homem demorasse a voltar após sair em busca de leite para poderem
tomar no café da manhã. De acordo com a narrativa apresentada a
eles, o homem havia conhecido uma rainha pirata, um dinossauro
viajante do tempo, vampiros, dentre outras criaturas fantásticas que
lhe causaram contratempos e fizeram amizade com ele. Ao final do
testemunho, o pai apresenta a garrafa de leite comprada, presente
do começo ao fim na insólita jornada, como prova substancial da
veracidade de suas aventuras, fazendo dela objeto central na relação
entre o mundo prosaico e o onírico, embora não consiga convencer
as crianças de que realmente havia acontecido como descrito por
ele. Observaremos, além disso, os aspectos iconográficos da obra
que têm papel fundamental na mimese do relato, representando as
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reações das crianças ao interromper o pai, por exemplo, e atribuindo
uma dinâmica de leitura característica. Faremos leitura de Peter Hunt
para compreender como Felizmente, o leite se insere na categoria
de literatura infantil, bem como Roberto Belli para analisarmos a
viagem no tempo e outros fundamentos da ficção científica. Quanto
as vertentes do insólito, abordaremos Ceserani para analisar aspectos
relacionados à ficção científica e o papel fundamental da garrafa de
leite como objeto mediador na narrativa insólita e teóricos como Filipe
Furtado e Tzvetan Todorov para maior aprofundamento.

Pedro Afonso Barth (UEM)

Cronotopos das Sagas Fantásticas Brasileiras: os
mapas na Literatura Juvenil
Sagas fantásticas são uma modalidade narrativa de histórias
seriais, que impulsionadas por fenômenos midiáticos como Harry
Potter e O senhor dos Anéis tornaram-se extremamente populares
no século XXI. Toda saga tem em comum o fato de compor um
universo único que definimos como paracosmos (MARTOS GARCIA,
2009): um mundo autoconsciente com regras e lógica próprias
de funcionamento. Além disso, sagas são obras de ficção que
possibilitam e incentivam a interação, a iconotextualidade e a
transmidialidade. A iconotextualidade é uma propriedade de uma
saga fantástica, pois, em um mundo inventado, os mapas e as
cartografias são recursos visuais necessários para geograficamente
criar um mundo coerente. Sagas Fantásticas atualmente tem uma
presença marcante nas publicações e produções na Literatura
Juvenil Brasileira. No presente trabalho, a partir dos conceitos de
Paracosmos (MARTOS NÚÑEZ, 2006, 2007), (MARTOS GARCIA,
2009, 2010, 2011) e Cronotopo (BAKHTIN, 2002), multimodalidade
(KRESS; VAN LEEUWEN 1996, 2006) e Crossover (BECKETT, 2009)
vamos analisar a presença dos mapas em sagas brasileiras. Os
mapas são um ponto de orientação para um mundo inventado e
possibilitam que o jovem leitor faça leituras que ampliam o que está
na narrativa. Serão analisados os mapas presentes nas seguintes
sagas juvenis: O enigma da adormecida de Simone Marques (2015),
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Filhos da Degradação de Felipe Castilho (2017), Dragões de Éter de
Raphael Draccon (2014), entre outras obras. Chegamos à conclusão
que o mapa em uma obra literária possibilita duas formas de leitura:
uma centrípeta, leitura atrelada à narrativa e uma leitura centrífuga,
em que o leitor cria novas narrativas e leituras a partir do mapa.

Priscilla da Silva Cesar Carvalho (UFU)

O conto como estratégia estética no letramento
literário
O ensino da Literatura na escola tem por objetivo promover a leitura,
o domínio da linguagem, tornando-se um meio pelo qual se possibilita
a apropriação e a construção de conhecimentos pessoais e sociais.
Infelizmente é notório o quanto a literatura é pouco explorada no
currículo escolar presente nas instituições educacionais. Desse
modo, formar leitores se torna uma tarefa difícil, uma vez que a
escassez da leitura é evidenciada cada vez mais no contexto escolar,
e o aluno se depara com meios midiáticos que oferecem todo um
acervo “chamativo”, que algumas vezes não cumprem o papel na
formação crítica efetiva. Por isso, como argumenta Cosson (2006), é
fundamental transformar o ambiente da sala de aula e a maneira de
se abordar a Literatura, compreendendo seu valor e sua função social,
associando-a às práticas de ensino que contribuam para a apropriação
significativa do texto literário. Por essa razão, as práticas de leituras
devem ser experimentadas e vivenciadas visando à formação de um
leitor autônomo. Anuímos com a concepção de que o contato com
o texto literário pode não apenas sensibilizar o leitor esteticamente,
como também favorecer um pensamento crítico acerca de questões
éticas, políticas, sociais e ideológicas, além de oportunizar a
compreensão leitora na construção desse texto. Com essa percepção,
acreditamos que investigar a contribuição da literatura, com um
recorte sobre o gênero conto, cuja temática focalize questões sociais,
contribuirá para que as aulas de literatura possam se transformar em
um momento prazeroso e uma motivação para o desenvolvimento
da competência leitora e escritora do aluno. Em nosso entendimento,
o trabalho com contos propicia a construção de novos saberes e a
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interpretação da realidade em que os alunos estão inseridos. Por
esse motivo, no projeto de pesquisa que desenvolvemos atualmente,
trabalhamos com uma seleção de contos que permitem o trabalho
com dramas humanos. Tal seleção reúne contos de autores clássicos
e contemporâneos da literatura brasileira e mundial: “A moça tecelã”,
“Bife e pipoca”, “Uma vela para Dario”, “A pequena vendedora de
fósforos”, “A casa de boneca”, “Felicidade Clandestina”, “Um instante
de inocência”, “Selvagem é o vento”, e “A festa” e terá por meta a
formação de leitores literários. Por meio do contato dos alunos com
esses contos, almejamos propor estratégias que incentivem o aluno a
apreciar obras literárias que contribuam para sua formação humana
dentro e fora do contexto escolar e que possibilitem a sua formação
como leitor crítico. Nesse sentido, acreditamos que podemos atuar
na humanização do sujeito aluno por meio da literatura.

Rafael Batista da Silva (UFRJ)

Mito dos orixás: a importância da rainha do mar,
Iemanjá, na cultura afro-brasileira
Embora não sejam recentes as reivindicações relacionadas às ações
afirmativas para a inserção efetiva do negro em diversos âmbitos
sociais, na escola ainda há a necessidade de reconstruir um currículo
democrático que contemple outros olhares. Nesse sentido, se faz
mister apresentar novas perspectivas da literatura, sobretudo, àquelas
que estão desvinculadas de aspectos eurocêntricos. Dessa forma,
pensar na diáspora negra no Brasil corrobora para a ressignificação de
sua cultura. O mito dos orixás assume, assim, um papel importante na
construção da identidade de diversas crianças negras, uma vez que se
tornou necessário apresentar o negro não só em protagonismo, como
também em sua imagem positiva. Desse modo, o presente trabalho
buscará analisar como a figura de Iemanjá é apresentada na literatura
infantojuvenil, evidenciando a sua importância enquanto divindade.
Para isto, será analisado dois contos de obras distintas: o primeiro,
intitulado “Iemanjá e o poder da criação do mundo”, em Omo-Oba:
histórias de princesas (2009), de Kisusam de Oliveira, com ilustrações
de Josias Marinho; e o segundo, chamado “O encanto das favas”, em
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Yemanjá (2007), de Carolina Cunha, com suas próprias ilustrações.
É importante destacar que serão explorados outros conceitos que
configuram a imagem de Iemanjá, tais como a ideia de matriarcado, de
mito, de oralidade, entre outros. Para isto, será analisado a construção
de sua própria imagem e como ocorre essa troca divindade-ser
humano. Além disso, pensando na organização de cunho matriarcal
das sociedades africanas, o trabalho buscará também estabelecer
sentidos na relação da ideia que se tem de Mãe-África com a condição
feminina aqui apresentada: é uma mulher, rainha do mar, quem cria o
mundo. Por isso justifica-se investigar também a relação do feminino
com a água. À luz de Reginaldo Prandi, em Mitologia dos orixás,
vale ressaltar que a visão de mito, neste trabalho, o entende como
elemento construtivo de um saber. Para tanto, nota-se sua importância
para as culturas tradicionais em África, que tem não só o mito como
fator social, mas também a relevância da oralidade, numa perspectiva
de transferência de saberes e conhecimentos. Cabe examinar, por fim,
se os contos trabalhados atendem perfeitamente às demandas da lei
10639 (reeditada para 11645), segundo a qual se torna obrigatório o
estudo da cultura afro-brasileira no Ensino Básico.

Raphael Soares da Silva (UFF)

Os Karas: a subjetividade de Pedro Bandeira
atravessando gerações
A subjetividade na relação autor/personagem/leitor se caracteriza,
segundo Iser (1999), pelo fato de estarmos diretamente envolvidos
e sermos transcendidos por aquilo em que nos envolvemos. Para
Foucault, segundo Valladares (2015), vozes se perpetuam e proliferam
textos sobre autor-obra, sem levarmos em conta a “função/autor”, que
se desloca da identidade do escritor na narrativa, criando um campo
de forças múltiplas que não estão regidas por um “Eu”. Nesse sentido,
ler se torna um prazer no momento em que a produtividade entra em
jogo, ou seja, quando textos oferecem possibilidades de exercer novas
capacidades. Naturalmente, surgem questões: você está lendo? Por
quê? Existem muitas respostas, porém, para SILVA (2013), o ato de
ler por prazer também é afetado por esta diferença, já que o acesso
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“a instrumentos culturais e de lazer não são estimulados ou tratados
como deveriam”. Nesse lugar de escrita, segundo Valladares (2015), o
sujeito-autor desempenha papel importante, porém, no momento da
escrita tem sempre o sujeito-leitor, que, sem ter um contorno muito
nítido no texto, funciona como uma espécie de duplo do autor. O texto
atua como um tecido entrelaçado de signos à espera do leitor que deve
ter iniciativa de produzir sentidos e, segundo Eco (2003), ser postulado
como um operador do texto. Por isso, consideramos os papéis de leitor
empírico e de leitor modelo, propostos também por Umberto Eco, nas
narrativas de Pedro Bandeira. Enquanto não há interação leitor/texto,
o leitor continua sem voz ativa e para que haja a atualização precisa
ser cooperativo/consciente e ativo no momento da leitura, alguém
que o autor prevê que seja capaz de entender e participar através da
leitura das linhas e entrelinhas do texto. Então, esse ato de ler convida
o leitor a exercer a função de escrever. A primeira obra da trajetória
dos Karas, coletânea Infantil/juvenil escrita por Pedro Bandeira, ficou
marcada por gerações, já que o autor conseguiu escrever essa coleção,
iniciada em 1984, voltada para o público infantil/juvenil, fazendo
tanto sucesso até hoje. Em seis obras lançadas, Bandeira conseguiu
contar ao público as aventuras dos seis personagens, num universo
sem tecnologia ou qualquer outro mundo onde adolescentes de hoje
vivem, permitindo o questionamento do público no lugar de leitor/
personagem nessas histórias. A literatura infantil/juvenil é marcada
por uma narrativa movimentada, cheia de imprevistos, ilustrações e
finais felizes na maioria das vezes, propiciando a oportunidade de
tornar o leitor ativo, passando a buscar respostas às curiosidades e
indagações, pois, conforme Valladares (2015), o leitor/a é “alguém que
o autor prevê que seja capaz de entender e participar através da leitura
das linhas e entrelinhas do texto que está colocado para ser lido.”. E
mesmo hoje, após 35 anos e 50 milhões de exemplares vendidos, uma
obra consegue ter essa interatividade com o público que é descrito
pelo autor como “da primeira cartilha”, até o público do “primeiro
discurso do Miguel, presidente do Brasil...”.
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Raquel Cristina de Souza e Souza (CPII)

O diário de leitura como ferramenta didática:
subjetividade, construção de sentidos e fruição
O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões
sobre formação do leitor literário a partir de registros escritos
de alunos do sexto de uma escola federal de educação básica. O
diário de leitura é o espaço onde, semanalmente, esses estudantes
tomam nota da sua recepção subjetiva dos textos literários lidos
individualmente e compartilhados com a turma. Os registros
pessoais e coletivos das conversas empreendidas com os textos nos
permitem entrever diferentes formas e gradações da compreensão
leitora e da relação afetiva com a literatura, servindo de bússola
para um acompanhamento mais individualizado do processo de
aprendizagem dos alunos por parte dos professores, bem como
de instrumento facilitador da metacognição por parte dos jovens
leitores. Serão analisados, portanto, diferentes registros realizados
pelos estudantes (ilustrações, poemas, comentários, interferências
no texto original) a partir das dimensões da identificação,
reficcionalização e interleitura (ROUXEL, 2012). A identificação é o
mecanismo principal de adesão do leitor ao texto; são os personagens
que mobilizam sua atenção e, metonimicamente, se tornam
símbolos de condutas, aspirações e reações reveladas aos sujeitos
leitores, confrontando-os com a alteridade e permitindo-lhes que
reelaborem sua relação com o mundo. A atividade ficcionalizante
do leitor é a resposta do seu imaginário às solicitações da obra,
manifestando-se desde a instauração da coerência mínima do
texto (estabelecimento de relações causais, visualização de cenas
e ambientes, julgamento moral dos personagens) até a alteração
do texto por meio de supressões, transformações e acréscimos. A
interleitura, por sua vez, diz respeito à rede de relações que o leitor
estabelece com outros textos guardados em sua memória afetiva,
ainda que essa relação se dê a partir de conexões muito peculiares
e não necessariamente reconhecíveis na superfície dos textos, e que
só fazem sentido na teia de referências criada pelo indivíduo. Assim,
as diferentes formas de engajamento subjetivo dos leitores nas
obras literárias, entrevistas nos seus registros, nos revelarão que a
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postura implicada no texto interfere na construção saberes textuais,
intertextuais e simbólicos, tornando mais complexo, significativo o
ato de leitura e mais pessoal e afetiva a relação com a literatura.

Rayron Lennon Costa Sousa (UESPI)

“Bonsucesso dos Pretos”, de Joel Rufino
dos Santos, e a gênese mítico-religiosa dos
Quilombos do Maranhão
As territorialidades maranhenses são marcadas pelo surgimento de
diversas comunidades quilombolas, fruto do processo escravagista
do qual o Brasil foi resultado, desde meados do século XVI.
Considerando as demarcações étnico-raciais e os pertencimentos
que a população afrodescendente adquiriu através das inúmeras
militâncias, grande parte dessas encabeçadas pelo Movimento
Negro Organizado, faz-se necessário, a partir do advento da Lei
10.636/2003, especificamente, trazer para o eixo das discussões
literárias, históricas e artísticas suas temáticas e matizes para se
pensar uma sociedade pluriétnica e pluricultural, em diálogo com a
escola como um espaço propício para o trabalho com a educação para
as relações étnico-raciais. Nesse sentido, esta comunicação objetiva
analisar a gênese mítico-religiosa dos Quilombos do Maranhão na
lenda afro-brasileira “Bonsucesso dos Pretos”, de Joel Rufino dos
Santos. Assim, esta pesquisa classifica-se, segundo sua finalidade,
como teórico-bibliográfica, utilizando como metodologia a análisecrítica, caracterizada como explicativa. Como aporte teórico,
utilizou-se as discussões de Zilberman (2016) acerca das relações
entre religiões, escola e livros para crianças e jovens; Bhabha (1998)
sobre os locais da cultura e, dialogicamente, Araújo (2003) sobre as
Áfricas no Brasil; no tocante às teorias sobre literatura infantojuvenil,
Cademartori (2006), Coelho (2000; 2006) e acerca das temáticas
africanas, afro-brasileiras e quilombolas, Maia (2012) e Debus (2017).
Intenta-se que as discussões proporcionem uma relação explicativa
entre as temáticas afro-brasileiras, a formação mítico-religiosa dos
quilombos, a partir da lenda em análise, e as respectivas relações
com o público infantojuvenil objetivando a construção de leitores
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conscientes da formação pluriétnica e pluricultural do Brasil.
Palavras-chave: Lenda Afro-brasileira. Literatura Infantojuvenil.
Bonsucesso dos Pretos. Joel Rufino dos Santos.

Regina Michelli (ILE/UERJ)

Navegar - pelo maravilhoso - é preciso: a
metamorfose por mãos femininas nos contos da
tradição
Segundo a filosofia chinesa contida no livro do I-Ching, o que
temos de mais certo na vida humana são as mudanças. Nada é
fixo e imutável, a vida avança produzindo alterações, boas ou más,
mas que se convertem sempre em aprendizagem para aquele que
já adquiriu alguma sabedoria na existência. Partindo da premissa
da contingência da mudança, este trabalho pretende refletir sobre
a função da metamorfose no cenário do maravilhoso, tendo em
vista a importância desse tipo de narrativa na literatura infantil. O
maravilhoso insere as histórias em uma ambiência de faz de conta
em que ficcionalmente os episódios mais inusitados recebem o
beneplácito da naturalização, convidando o leitor a viagens que
ultrapassam o real empírico. Como num passe de mágica, objetos
adquirem vida ou são portadores de sortilégios, animais falam, um ser
por vezes repugnante se transforma em um belo príncipe ou mesmo
em uma princesa de incomparável beleza. A metamorfose é um dos
principais elementos que integram o maravilhoso, tratado aqui como
gênero narrativo em textos cuja leitura é essencial à formação de
seres humanos. Entende-se por metamorfose, em sentido restrito,
a transformação física de um ser em que sua aparência original se
modifica estruturalmente, transformando-se em outro ser da mesma
espécie, de outra espécie ou materialidade. Geralmente emerge, nas
narrativas, como uma maldição ou um encantamento que degrada
a personagem. Nosso intuito, porém, é fixar o olhar no processo
realizado por personagens femininas, capazes de agenciar uma
transformação benéfica na qualidade de sujeitos: busca-se analisar
a metamorfose perpetrada pela personagem feminina ou que dela
dependa para ocorrer, quer como estratégia de auto beneficiamento
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ou de redenção de outrem. A metamorfose será estudada, em
princípio, no âmbito do maravilhoso, implicando, necessariamente, a
emergência de um acontecimento sobrenatural. O foco se alarga à
intenção de destacar a relevância desse tipo de narrativa na formação
literária de nossas crianças e jovens. Por corpus ficcional, optouse pelos contos da tradição, especialmente os dos irmãos Grimm,
relativizando as afirmações da passividade feminina nas narrativas
da tradição. A fundamentação teórica que orienta o trabalho tem por
base os estudos acerca do maravilhoso levados a cabo por Todorov,
Jacques Le Goff, David Roas, além de trabalhos que abordam a
metamorfose, como os de Nelly Novaes Coelho, Marie Louise Von
Franz, Marina Warner.

Renata de Oliveira Batista Rodrigues (UFRJ)

Por uma educação antirracista: processos
negro-afro-literários na sala de formação do
leitor Dandara dos Palmares
O presente estudo analisa o processo de formação de escritores
e leitores literários fomentado na E.M. Anísio Teixeira, da rede
municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, aliado ao cumprimento da
Lei n. 10639/03. Embora as temáticas relacionadas às culturas negroafricanas e diaspóricas estejam presentes como um todo no currículo
da escola em questão, na mesma há um espaço específico onde o
fazer literário é desenvolvido: a sala de formação do leitor Dandara
dos Palmares. A sala Dandara dos Palmares possui um pequeno
acervo de livros de literaturas negro-africanas e diaspóricas, em
meio a outros livros, das mais diversas temáticas, pois entendemos
que o orgulho de pertencimento e o respeito às mais variadas
culturas são cultivados através dos compartilhamentos. Os trabalhos
realizados com o referido acervo se baseiam nas ideias de Stuart
Hall (2016), quando diz que “a linguagem é um dos ‘meios’ através
do qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa
cultura”, e de Cuti (2010), que afirma que “a literatura é poder, poder
de convencimento, de alimentar o imaginário, fonte inspiradora do
pensamento e da ação”. Sendo assim, a questão de estudo que

104

I ENCONTRO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL/JUVENIL - CADERNO DE PROGRAMAÇÃO RESUMOS

se estabelece é – Como as crianças respondem ao trabalho com
literaturas negras? O trabalho desenvolvido na sala de formação do
leitor Dandara dos Palmares é comprometido com a transformação da
sociedade, a partir de uma importante parte dela, que é a escola, uma
vez que se compreende que a literatura confere poderes e alimenta
o imaginário, através da representação, que possui conexões entre
sentido, linguagem e cultura, transmitindo efetivamente mensagens.
As ideias que este estudo pretende comunicar estão relacionadas às
histórias que por muito tempo foram renegadas, contudo, precisam
ser apresentadas com a finalidade de nutrir os imaginários que ainda
estão muito conectados a um entendimento eurocentrado de mundo,
pois foi o único “modelo” apresentado durante muito tempo. O
compartilhamento de narrativas que a História oficial não conta, pelo
menos ainda não tão plenamente, pretende contribuir ativamente
para formação de escritores e leitores literários, uma vez que em
livros infantis é usual que textos sociais reflitam a maneira como uma
sociedade deseja ser vista, de acordo com determinados modelos
culturais. Este estudo deseja contribuir para a valorização de uma
sociedade plural.

Renata Monteiro do Espírito Santo (CPII)

O conto e o reconto na formação do leitor literário
Pretendemos, neste texto, apresentar relato de projeto de leitura
desenvolvido com estudantes de uma turma de 6º ano do Ensino
Fundamental da rede estadual do Rio de Janeiro. Considerando que a
leitura das narrativas tradicionais contribui não só para a melhoria da
compreensão leitora, como também para a construção de aspectos
culturais e afetivos do leitor, buscamos desenvolver uma prática
que propiciasse o contato dos alunos com uma obra consagrada
e a reflexão acerca das questões sociais a partir da leitura dessa
narrativa. Tencionamos, também, fazer um trabalho direcionado para
a imagem, elemento de grande importância para a construção do
sentido do texto voltado para o leitor da literatura infantil e juvenil.
Desse modo, optamos por desenvolver uma sequência didática,
em que houvesse o diálogo de uma história clássica com uma
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versão contemporânea da mesma narrativa. Assim, desenvolvemos
o trabalho com a leitura de “Chapeuzinho Vermelho” (PERRAULT,
2012), e o reconto dessa história na versão criada por Vivian Suppa,
“E o lobo mal se deu bem” (2012). Como suporte teórico para o
desenvolvimento do projeto de leitura, utilizamos os estudos de
Geraldi (2011), Machado (2002), Cosson (2014) e Colomer (2003,
2005), entre outros. Palavras-chave: Letramento literário; Prática de
leitura; Leitura compartilhada; Formação do leitor

Rosa Maria Cuba Riche (CAp/UERJ)

A literatura infantil contemporânea e o poder das
mídias sociais: um estudo de caso
A literatura, assim como outras formas de arte, espelha esteticamente
temas e problemas vigentes na sociedade. Em tempos de uso
indiscriminado de mídias sociais, as discussões se exacerbam, ampliam
seu alcance e ganham contornos impensáveis. Nesse sentido, uma
leitura de uma obra passa a representar a leitura, ganha simpatizantes
que com seus likes e comentários vão disseminando um ponto de vista,
muitas vezes, apressado sobre a obra. A literatura infantil e juvenil tem
sofrido na pele o poder dessas mídias que acabam por condenar à
fogueira obras que em muito podem contribuir para a formação de
um sujeito leitor mais crítico. Peppa, de Silvana Rando, é uma dessa
obras que acabou sendo tirada de circulação pela autora, graças a
uma polêmica gerada pelos vídeos postados por uma youtuber em seu
canal da Internet. A tendência de rotular obras literárias com adjetivos
cresce a cada dia. A literatura sem rótulos é um direito que não deve
ser negado ao leitor, pois cabe a ele fazer suas escolhas A ficção
ajuda a compreender a grandeza e os fracassos humanos, a expandir
os limites da experiência do leitor na medida em que ele pode viver
novas experiências que não são as suas, num tempo e num espaço
que não é o seu. Essas questões serão discutidas sob a luz dos estudos
de Candido et all. (1968); Iser et all. (1979); as análises de Carbonari
(2018), entre outros que ajudam a refletir sobre o tema.
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Rosa Maria Noronha Dias (PPGEB/CAp-UERJ)

Meninas bonitas – um estudo sobre relações
étnico-raciais e empoderamento feminino no
contexto escolar a partir da literatura infantil
Apresento as conclusões da pesquisa que realizei em uma escola
da rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro com alunas
do quinto ano do primeiro segmento do ensino fundamental. Meu
objetivo foi estudar de que forma a literatura infantil pode colaborar
na construção de uma identidade mais positiva para as meninas
negras, duplamente discriminadas pela cor e pelo gênero. Utilizei a
pesquisa-ação como metodologia e defini como referencial teórico
os Estudos Decoloniais, recorrendo aos autores Bernardino-Costa e
Grosfoguel (2016), Coronil (2008), Quijano (2005), Miranda (2016)
e Walsh (s/d). A partir destes, procurei refletir, por exemplo, sobre
a lei 10.639/03, a qual, apesar de promover o ensino da História e
da Cultura Afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino públicos
e privados do ensino fundamental ao ensino médio, ainda enfrenta
resistências, seja por desconhecimento da lei e suas implicações,
por desinteresse acerca do tema, por despreparo em trabalhar
as relações étnico-raciais em sala de aula ou por medo de “ferir
suscetibilidades”, perpetuando uma das características principais
do racismo à brasileira, que é a negação do próprio racismo,
omitindo que vivemos numa sociedade patriarcal racializada e que
privilegia a cultura hegemônica branca. A pesquisa foi desenvolvida
a partir de rodas de leitura, onde os livros selecionados para
compor estas rodas contaram histórias que valorizam a condição
e/ou a cultura negra, livros que podem ser categorizados como
pertencentes à literatura infantil afro-brasileira, a qual surge como
uma resistência ao apagamento e à esteriotipização da negritude.
Atendendo ao diferencial da pesquisa-ação, as participantes criaram
o texto literário “O amor impossível de Juliana?” e através dele
materializaram suas reflexões sobre racismo e representatividade e
puderam compartilhá-las com outras pessoas.
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Rute Isabelle Ferreira de Melo Dantas (FAFIRE)

Leitura de contos fantásticos e o extensive
reading: um processo significativo e prazeroso
de aquisição da língua inglesa como língua
estrangeira
Este artigo se propõe a analisar/apresentar o uso de contos
fantásticos como gênero literário motivador de leitura e incentivador
no processo de aquisição da língua inglesa como língua estrangeira,
adotando-se o extensive reading como abordagem metodológica
eficaz para se chegar a essa prática. Percebe-se, na realidade atual
das salas de aula e fora delas, que a leitura está sendo preterida,
afinal, com tantos meios de comunicação e informação, os jovens,
em sua maioria, preferem assistir a vídeos, conectar-se às redes
sociais ou jogar games, em seus celulares, a ler um bom livro.
Desta forma, além dos professores de língua inglesa terem os
conhecimentos necessários acerca dos materiais a serem usados
para atrair a atenção dos educandos, compreende-se que o conto
fantástico, como gênero literário, pode ser um meio para maior
motivação no momento da prática de leitura, indo muito além
do prazer e do entretenimento, visto que os alunos são levados
à reflexão sobre a própria identidade e o seu papel no contexto
social, desenvolvendo o pensamento crítico, bem como assimilando
valores que passam a carregar para o resto de suas vidas. Outrossim,
poderão compreender que estudar uma língua estrangeira não é
algo tedioso e/ou difícil, mas um processo prazeroso e enriquecedor,
que vai além da formação do indivíduo para o mercado de trabalho.
Para dar suporte à análise, utilizaremos referenciais de estudiosos
como Castro (2014), Todorov (2004), Marinello (2009), J. K.
Rowling (2017), Wolk (2009), Levy (2017), entre outros. Palavraschave: Contos fantásticos. Leitura prazerosa. Extensive reading.
Aprendizado de língua inglesa.
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Sabrina Guedes de Oliveira (SME-RJ; UNICARIOCA)
Mônica Ramos da Costa Macedo (SME-RJ; UFF; CEFET)

Professores em roda – formação de práticas: do
PNAIC à sala de aula
A leitura Literária é uma proposta de atividade que propicia ao leitor
um contato prazeroso com o mundo da literatura, desenvolvendo
suas emoções e criatividade, entre outros aspectos. Essa proposta foi
utilizada na metodologia de trabalho desenvolvida com professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental no PNAIC (Programa Nacional de
Alfabetização na Idade Certa). Como formadoras, buscamos sinalizar
para os professores a importância dessa atividade no processo de
alfabetização dos alunos como um momento de experienciar a leitura
de forma a potencializar seu processo de formação leitora. Nesse
sentido, possibilitamos a discussão da leitura como um espaço do
leitor e não como um caminho para colocar a leitura como pretexto
para ensinar e mediar aspectos da língua. Essa prática nos possibilitou
perceber que o espaço da literatura ainda é tímido na prática docente e
que precisa ser investido na formação para os professores. Ao mesmo
tempo, notamos também que o mercado literário apresenta livros de
literatura e também livros com uma indicação e orientação didatizada
que acaba marcando a prática docente. Através do PNAIC, tivemos
a oportunidade de refletir sobre essas questões com os docentes,
possibilitando perceber mudanças em suas práticas, a importância
do espaço da literatura e a voz do aluno. Percebemos ainda que
esse espaço também precisa ser proporcionado ao professor, pois
ele necessita exercitar seu processo leitor. Essa foi uma prática
desenvolvida no EPELLE (Encontros de Professores para Estudos
de Letramento, Leitura e Escrita) em 2018, do qual participamos
e do quanto nos auxiliou em nossa formação leitora e no trabalho
de formação com nossos pares. Trazer o professor para a roda da
discussão, fazendo-o participante e autor dessa proposta pedagógica
é um movimento importante e necessário para a composição da
sua própria autoria e autonomia profissional. Experienciar junto aos
alunos à literatura como um momento imprescindível na formação
leitora possibilitando um trabalho contínuo, dinâmico e que permita
esse avanço qualitativo foi um dos objetivos do nosso trabalho como
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formadoras. Um trabalho que se propagou além da formação PNAIC
e trouxe contributos para o grupo que participou. Elencamos alguns
teóricos que serão suportes para nossas reflexões e desenvolvimento
desta comunicação: Andrade, Bajour, Candido e Petit, além do próprio
estudo apurado sobre os Cadernos do PNAIC/MEC.

Severina J. de Amorim Silva Cima (UERJ)

A maldade em protagonistas de contos
folclóricos nacionais
O imaginário coletivo, que compõe nossa literatura popular e folclórica,
é muito rico e vasto, com suas personagens e tramas elaboradas
segundo o saber do povo e passadas de geração a geração. Dentro
desse universo, Silvio Romero e Luís da Câmara Cascudo, em suas
épocas, se aventuraram em buscar e registrar essas histórias da
oralidade e que perduram até os dias de hoje. O presente trabalho
visa a analisar como a maldade é retratada nesses contos populares.
Nesse resgate do nosso folclore, o foco recairá tanto em personagens
já de conhecimento do público (Saci-Pererê, Cuca, Curupira, etc.),
como em personagens não tão conhecidas (Capelobo, Pé-de-Garrafa,
etc.), e que possuem, por único elo em comum, serem personagens
sobrenaturais/fantásticas. Como o folclore brasileiro foi criado a
partir das contribuições de três raças diferentes (índia, branca e
negra), que aqui viveram no início da formação do nosso povo, será
no sincretismo dessas culturas que a análise recairá, também. Muitos
desses contos/lendas foram criados para as crianças – ou o tempo
fez com que se adaptassem e caíssem no gosto delas –, portanto, a
ótica desse trabalho seguirá a vertente da literatura infantil e juvenil.
Como suporte teórico tem-se Regina Zilberman, Câmara Cascudo e
Silvio Romero, Júlio França, Marie von Franz, entre outros. O intuito
é que esse trabalho nos leve a entender o porquê de se retratar, tão
intensamente, a maldade na literatura popular e que reflexos há nas
produções voltadas para o público infantil e juvenil – quer sejam
obras literárias, quer sejam produções mais populares.
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Shirley de Souza Gomes Carreira (FFP/UERJ)

No pasó nada: a narrativa do exílio na ótica de
um adolescente
A temática do exílio tem sido recorrente na literatura contemporânea
produzindo representações literárias de uma das experiências humanas
mais impactantes. Ao contrário do emigrante, a quem é facultado o
direito de estabelecer-se em outro país, o exilado é, em geral, forçado a
deixar a sua terra natal, ou seja, o seu lugar antropológico, em função da
discordância com o sistema político existente. Essa partida, via de regra,
promove rupturas de ordem espacial, linguística e cultural. Este trabalho
propõe a análise do romance No pasó nada, de Antonio Skármeta,
que se insere no contexto da ditadura chilena, após o assassinato de
Salvador Allende. Nessa obra, Skármeta busca retratar as dificuldades
dos exilados de um ponto de vista diferenciado. Ao invés de partir das
vítimas diretas, procurou retratar essa experiência na ótica dos seus
filhos, que, ao contrário dos pais, cuja nostalgia era um empecilho à
adaptação, buscavam levar uma vida normal, tentando inserir-se no
mundo social. O narrador é Lucho, um adolescente de quatorze anos,
exilado em Berlim com seus pais e um irmão menor, depois do golpe
militar de 1973 no Chile. O romance narra o primeiro ano no exílio e
consiste em uma apropriação do Bildungsroman, ou seja, do romance
de formação, uma vez que acompanha a passagem do narrador da
infância à adolescência. É através do seu olhar que o leitor acompanha
o choque entre culturas e o seu processo de aculturação. No pasó nada
reflete a tensão dialética entre dois sentimentos inerentes ao exilado, a
nostalgia da pátria e a necessidade de sentir-se parte do todo social do
país que o acolhe.

Silvana Augusta Barbosa Carrijo (UFG)

A florista e o forasteiro: identidade e diferença
em A repolheira (2015), de Cláudia Nina
Em seu texto “Una nueva crítica para el nuevo siglo” (2002),
Teresa Colomer afirma: “La literatura funciona como una agencia
de socialización cultural y nos interesa mucho saber qué mensajes
estamos dirigiendo a las nuevas generaciones”. Nessa perspectiva,
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importa investigar, no vasto rol formado por obras literárias
potencialmente voltadas para o público infantil e juvenil, quais
aquelas que transgridem e quais as que conservam constructos
ideológicos pautados em cosmovisões conservadoras no que tange
às representações das identidades e diferenças de gênero, raçaetnia, classe social, faixa etária etc. E não perdendo de vista que a
literatura é a arte que se expressa pela palavra, tendo o escritor a
potencialidade de “elevar a experiência amorfa ao nível da expressão
organizada” (CANDIDO, 2004), importa investigar também que
obras operam por uma representação progressista das questões
supramencionadas, sem prejuízo do tratamento estético da epiderme
poética ou narrativa dos textos. Considerando que a narrativa para
jovens leitores A repolheira (2015), de Claudia Nina, constitui uma
experiência literária exitosa das questões acima levantadas, propomonos a analisar como o texto em questão oferece uma representação
das questões da identidade e da diferença, na perspectiva dos estudos
culturais – Silva; Hall e Woodward (2011), entre outros – focalizando
principalmente a constituição identitária das personagens da
repolheira (florista) e do forasteiro e o enlace amoroso que entre eles
se trava. Além disso, analisaremos também a maestria literária por
parte da autora nos processos de manipulação estética da linguagem
literária e os diferentes graus de relação entre o texto verbal e as
expressivas e belas ilustrações da espanhola Raquel Díaz Reguera.

Simone Campos Paulino (UNIGRANRIO)

Entre espadas e rosas: a performance de gênero
em contos de fadas de Marina Colasanti e Neil
Gaiman
O ato de mulheres se travestirem como homens, desafiando as
expectativas de gênero, aparece, repetidas vezes, na literatura
como uma forma de desafiar os padrões impostos ao gênero. Viola,
personagem de Noite de Reis (1601-1602) de William Shakespeare,
tomou o lugar do irmão gêmeo Sebastian e experimentou a
prerrogativa de liberdade do masculino. Nos contos de fadas vemos
acontecer algo semelhante na ficção de Marie-Jeanne L’Héritier,
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quando, no século XVII, ela escreveu uma narrativa chamada
“Marmoisan” (1695), cuja protagonista feminina também utiliza do
artifício de se travestir de homem. Séculos mais tarde, nessa esteira,
temos o conto de fadas “Entre a espada e a rosa” (1992), de Marina
Colasanti, e o livro A Bela e a Adormecida (2015), de Neil Gaiman,
em que, para sair do âmbito privado e conquistar o espaço público,
as protagonistas utilizam armaduras e performatizam o gênero
masculino. Compreender o gênero como performance nos remete
aos preceitos de Judith Butler (2003), que apontam para o gênero
como uma performance, isto é, o indivíduo é reconhecido como
“homem” ou “mulher” – dentro de um binarismo sexual – através
das características socioculturais genrificadas que o identificam com
um gênero ou com outro. O presente trabalho propõe, portanto,
discutir a perfomatividade do gênero nos contos “Entre a espada e
a rosa” e A Bela e a Adormecida e como, através da subversão das
expectativas de uma identidade de gênero supostamente monolítica,
as personagens femininas dessas obras ressignificam o feminino e
conquistam o poder de escolha sobre o próprio destino.

Taís Turaça Arantes (UERJ)
Hugo Augusto Turaça Leandro (UFMS)

A representação da infância na poesia de Manoel
de Barros
Manoel de Barros é um importante poeta dos estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul; ele nasceu em Cuiabá - MT, mas
terminou os seus dias em Campo Grande - MS. Mesmo que o autor
tenha vivido em uma grande metrópole, como o Rio de Janeiro,
suas poesias são o retrato de uma infância vivida no Pantanal. Seus
primeiros anos de vida vividos no Pantanal guiaram sua criação
poética, em que o contato com a natureza permite ao poeta uma
percepção exclusiva do que é o ato de ser criança. O presente
trabalho analisa em seu escopo a representação de uma infância
simples pelo olhar de uma criança nos estados pantaneiros, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, de antigamente, em contraponto com
a modernidade e o empobrecimento da experiência proporcionada
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por uma sociedade capitalista na atualidade. Dessa forma, o corpus
da pesquisa são duas obras O exercício de ser criança e o Menino
do mato, do referido poeta. A metodologia do trabalho é de
cunho qualitativo, com pesquisas bibliográficas divididas em dois
momentos, que são: a) vida do autor; b) referencial teórico que
visa a discussão sobre os conceitos de infância, literatura infantil
e juvenil e modernidade. Os autores utilizados para a discussão
teórica são: Kramer (2000); Lajolo (2007); Zilberman (2007); Maia
(2012); entre outros. O objetivo geral está edificado em demonstrar
como a linguagem sinestésica da literatura infantojuvenil de Manoel
de Barros representa uma infância que talvez esteja perdida nos
dias de hoje.

Tania Maria Nunes de Lima Camara (ILE/UERJ)

Poesia na sala de aula: por que não?
O acesso de crianças e jovens aos bens culturais constitui um
dos propósitos da escola básica. O contato com a manifestação
artística e, consequentemente, o desenvolvimento e aprimoramento
do senso crítico e do gosto estético devem ser entendidos como
direito de todos. Do contrário, a arte fica fadada a ser considerada
uma expressão distante, inalcançável, à qual somente os indivíduos
dotados de um saber superior podem ter acesso. O propósito da
presente comunicação volta nosso olhar especificamente para a arte
literária, a expressão escrita que universalmente nos aproxima e, ao
mesmo tempo, culturalmente nos distingue. E, no amplo espaço da
Literatura Brasileira, buscamos abordar o papel da poesia dentro
e fora da instituição escolar. Segundo Debus, Bazzo e Bortolotto
(2018), a “poesia (cabe) na escola”, e, contrariamente ao que, em
geral, se observa, deveria ser muito bem-vinda. Vários fatores
podem ser considerados intervenientes nessa realidade, entre os
quais estaria a visão de falta de praticidade no trabalho com o texto
literário em versos. Quando trazido nos compêndios didáticos,
a abordagem realizada pelos autores limita-se, frequentemente,
a aspectos formais, tais como rima, métrica, sem qualquer
menção às escolhas linguísticas realizadas para a produção de
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sentido. Sabe-se que a língua, no nosso caso específico a língua
portuguesa, constitui matéria-prima para a construção de textos
verbais de diferentes domínios discursivos. No caso do poema, tal
abordagem mostra-se importante e pertinente, considerando-se a
possibilidade de utilização de elementos expressivos relacionados
ao som, à seleção lexical, à morfossintaxe, à enunciação, ao lado
dos já referidos elementos formais e da exploração do espaço
gráfico. Nas séries iniciais da Educação Básica, a poesia mostra-se
presente, muitas vezes por razões ligadas à musicalidade; no Ensino
Médio, tal presença também se observa, não tanto pelo texto em si,
mas por conta do estudo de características dos estilos de época,
o que efetivamente não constitui suficiente. O problema maior se
evidencia no Fundamental II, quando o trabalho com o poema, de
forma geral, inexiste. Assim, é necessário dar ao texto literário em
versos o lugar de destaque que a ele é merecido, bem como levar
o leitor a saborear tal manifestação artística, na medida em que é
capaz de perceber o efetivo trabalho de linguagem nela presente.

Thayane Gaspar Jorge (UERJ)

O redirecionamento do discurso nacionalista
galego para crianças
A literatura tem um papel fundamental e determinante para a
formação das nações. Por isso, a literatura e o nacionalismo são
objetos de estudo desse trabalho, que busca fazer emergir o
discurso nacionalista galego feminizante nas obras infantis A velliña
vella (2009), adaptação do conto oitocentista de Vicente Risco e
Dona Galicia (1979), da escritora suíça Kristina Berg. Em ambas as
obras, os leitores infantis são introduzidos a uma representação
feminina da terra galega. Essa feminização da Galícia está associada
ao primeiro momento do nacionalismo, no qual a raça celta, raça
da qual descenderiam os galegos segundo o argumento central
do movimento que justificava uma independência em relação
a Espanha, tratava-se de uma raça feminina, de acordo com os
estudos de Ernest Renan e Matthew Arnold. As obras A velliña vella
e Dona Galicia são espelhos nos quais as críticas à misoginia do
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movimento são refletidas e construídas de forma a demonstrar a
submissão e desvalorização da cultura, língua, literatura e terra
galega em prol da manutenção do centralismo espanhol. Nas obras
citadas, a personagem Galícia aparece em estado de degradação
associado a uma velhice precoce por conta das condições que
vivencia, trazendo uma nova conotação à personagem da velha
nos livros infantis: aqui, a velha não se trata da fada madrinha, da
sábia anciã, da avó carinhosa ou da bruxa, e sim a representação
da opressão de gênero. O trabalho pretende explorar a figura da
velha no universo da literatura infantil e as ligações do gênero com o
nacionalismo atual vigente na Galícia, que busca uma revalorização
de todos os aspectos que foram silenciados ao longo da história.
Esse questionamento levanta a discussão sobre o lugar da literatura
infantil, os temas escolhidos para ilustrar as suas páginas e o papel
da literatura para crianças em casos especiais como os de línguas
minoritárias e ameaçadas de extinção, a exemplo da língua galega.
A velliña vella e Dona Galicia desconstroem os argumentos que
desprestigiam a literatura infantojuvenil e seu status periférico
dentro do grande cosmo que é a literatura, constituindo um
exemplo da necessidade da sua existência e da sua capacidade
de comportar temas profundos. E, para corroborar as ideias aqui
apresentadas, chamaremos à discussão os textos de Matthew
Arnold sobre a inferiorização dos celtas e sua feminização, e
pesquisadores contemporâneos que denunciam a misoginia, o
racismo e o conservadorismo católico nos nacionalismos irlandês e
galego, como Helena Miguélez-Carballeira e Marjorie Howes. E, para
refletir sobre essas questões na literatura para crianças e jovens,
recorreremos às novas vozes nos estudos dessa área na Galícia, com
os trabalhos de Montse Pena Presas e Augustin Fernandez Paz.

Thyago Madeira França (UFU)

Em defesa de uma escolarização responsiva e
responsável da literatura
Nesse estudo defendemos uma escolarização ética, responsiva e
responsável da literatura, em combate a um tradicional utilitarismo
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deturpado, gramatiqueiro e propedêutico do texto literário na
escola. Entendemos que é essencial que o professor responsável
pela literatura na escola seja e se reconheça como um agente
de letramento, de forma a viabilizar práticas sociais de leitura e
interpretação que promovam um diálogo efetivamente produtivo
entre os textos literários e os alunos-leitores. Para tanto, inscrevemonos nos estudos sobre letramento literário, entendido por Coenga
(2010) como o “conjunto de práticas sociais que usam a escrita
literária, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia,
em contextos específicos, para objetivos específicos”. Cosson
e Junqueira (2011) ainda reforçam que o letramento literário tem
suas particularidades em relação às demais formas de letramento,
pois conduz ao domínio da palavra a partir dela mesma, bem como
está relacionado a processos de escolarização. Logo, defendemos
que essas práticas de letramento devem transcender uma mera
interpretação do texto literário e serem capazes de proporcionar
uma experiência de dar sentido ao mundo por meio das palavras
que são configuradas no universo literário. Assim, a partir dessas
tomadas de posição e de um diálogo com os estudos do discurso,
propomos um ensino de literatura que, de forma viável para a escola
e para os professores, promova práticas de letramento que sejam
também capazes de dialogar com as matrizes curriculares e os
livros didáticos, mas acima de tudo focadas na formação de alunosleitores autônomos, críticos e criativos.

Tuane Silva (UERJ)

Da curandeira à feiticeira, o conhecimento
proibido e maligno
Há muito tempo, ouvimos histórias de mulheres rezadeiras, benzedeiras
e curandeiras, que auxiliavam e protegiam os necessitados por meio
do poder da natureza, com ervas medicinais ou com simpatias,
adivinhações e feitiços para qualquer situação. No final da Idade
Média, tal conhecimento já não era bem visto e muito menos aceito
e, assim, milhares de mulheres foram rotuladas e marcadas como
“diabólicas”, acusadas de fazerem pacto com o Diabo, obrigadas a
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assumirem o estigma de praticarem bruxaria ou feitiçaria, atividades
que amedrontavam, de forma assustadora, o imaginário histérico
e coletivo. Eram vistas como uma ameaça iminente e sombria às
ordens religiosas e ao conhecimento científico, que condenavam
aquilo que não poderia ser explicado, compreendido e admitido,
como as artes do sobrenatural. Esta mulher enigmática poderia
trazer bem-estar ou apenas maldições com suas práticas hereges?
Como defender uma mulher envolta por feitiço, sedução e com total
independência de suas atividades cotidianas? Qual seria a reação
“adequada” ao conhecimento proibido que “fere” o cristianismo
daquela época? A solução foi a Inquisição, a caça às feiticeiras. Neste
presente trabalho, será analisado e traçado o perfil das mulheres
curandeiras na Idade Média, precisamente no período da Inquisição.
Utilizaremos, como base principal, a obra que aborda com maior
relevância a perseguição e a condenação de centenas de mulheres
tidas como “bruxas” ou “feiticeiras”, o Malleus Maleficarum (Martelo
das feiticeiras ou Martelo das bruxas), de 1486, escrito por Heinrich
Kraemer e James Sprenger, fazendo um paralelo com três filmes, A
noiva do Diabo (2016), onde uma jovem aproveita a oportunidade
de acusar de bruxaria a mulher de seu amado; Morte Negra (2010),
no qual apresenta a necromancia e a ressuscitação dos mortos; e
Em luta pelo amor (1998), ambienta o clima monstruoso no período
da “caça às virtudes, inteligência e empoderamento femininos”. No
corpus teórico, serão abordados os estudos de Eliana Calado, Jules
Michelet, Jacques Le Goff, Jeffrey B. Russell, no que tange à história
da mulher feiticeira, e Tzvetan Todorov e Davi Roas, para compor os
aspectos do insólito e do sobrenatural.

Vinícius Souza Figueredo (UERJ)

A configuração do maravilhoso em Charles
Perrault
A obra de Charles Perrault constitui um marco na história da literatura
infantojuvenil. O autor dos clássicos Chapeuzinho Vermelho, A Bela
Adormecida, Barba Azul e O Gato de Botas encantou diversas
gerações e seus contos continuam sendo editados, traduzidos,
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ilustrados e adaptados por todo o mundo, configurando um
universo repleto de fadas, bruxas e eventos maravilhosos. Nesse
sentido, buscaremos, em nossa pesquisa, analisar a configuração
do maravilhoso na obra de Charles Perrault, tendo como ponto
de partida o conto “Riquet do Topete” (também traduzido como
“Riquê, o Topetudo”). Inicialmente, com o respaldo teórico de
Jacques Le Goff, pretendemos investigar as fundações do gênero
maravilhoso, que se ancoram na “mirabilia” do universo medieval,
da qual fazem parte as novelas de cavalaria, a exemplo da Demanda
do Santo Graal e do Amadis de Gaula. Faremos, então, a análise
da presença do maravilhoso nos contos de Perrault partindo da
narrativa de Riquet, observando os eventos maravilhosos que
permeiam a história, como a presença da fada, a transformação dos
atributos das personagens (seja a beleza ou então a inteligência)
e a presença do mundo subterrâneo, que emerge no contexto
do casamento. Pretendemos, também, sem deixar de abordar o
eixo temático relacionado ao universo maravilhoso, investigar a
personagem que dá nome ao conto, tendo como respaldo teórico
os trabalhos de Carlos Reis acerca da configuração da personagem.
Com isso, esperamos contribuir para os estudos referentes à obra
de Perrault no que diz respeito à sua relação com o maravilhoso.

Vita Ichilevici (USP)

Fadas feministas – avanços e tropeços do
politicamente correto na literatura infantil
contemporânea
A pesquisa de mestrado, desenvolvida no programa de PósGraduação da Faculdade de Educação da USP (concluída em
2019), investiga as implicações do fenômeno do politicamente
correto (PC) na literatura infantil e juvenil (LIJ). Partindo da
convicção de que o livro, em especial aquele destinado à criança,
não pode ser utilizado como instrumento de doutrinação, volta-se
a um campo historicamente utilizado como locus de prescrição de
valores e normas sociais, ao qual a defesa da autonomia da arte
por vezes parece não se aplicar. Considerando cuidado e censura
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como polos indivisíveis do PC, busca analisar de que forma a
liberdade de expressão – entendida não como irrestrita e absoluta,
mas, sim, como direito relativo, estabelecido a partir do que se
considera aceitável na linguagem – tende a se transformar em
censura de livros infantis que divergem de nossos próprios valores
(NODELMAN, 1992). Como aspectos particulares do PC na LIJ
considera, ainda, (i) a produção de livros para atender a objetivos
pedagogizantes, especialmente aqueles ligados à educação para
valores; (ii) demandas de substituição ou erradicação de temas, que
têm como consequência a reescrita e, não raro, total modificação
da narrativa; (iii) a imposição, pelo mediador adulto, de leituras
corretas, apoiadas em iniciativas bem-intencionadas de repensar
determinadas formas de representação. E mais, a necessidade de
não perder de vista a diferença, comumente ignorada, entre a leitura
literária de narrativas de ficção e aquela de livros informativos. A
partir da extensa produção recente de livros que podem, em uma
classificação livre, ser agrupados sob o guarda-chuva genérico de
livros de antiprincesas e heroínas da vida real, e de críticas à suposta
representação estereotipada de personagens femininas em contos
de fadas tradicionais, a pesquisa volta-se à questão de gênero, que,
ao lado de raça e orientação sexual, integra o trio de temas em
disputa do PC na LIJ. Adotando a classificação de representações
de gênero proposta por Cañamares (2004) – a saber, livros sexistas,
antissexistas e não sexistas – constata-se que, apesar de alguns
avanços, pouco se evoluiu nas últimas décadas na direção de uma
apresentação mais igualitária de gêneros na LIJ (COLOMER; OLID,
2009). Como fator de análise, lança-se mão, ainda, da diferença entre
politicamente correto – termo tratado como bandeira ideológica – e
politicamente comprometido – conceito pouco conhecido no Brasil,
que pode ser (de forma insuficiente) sintetizado, como: textos
literários que, sem descuidar de aspectos estéticos da experiência
literária, buscam espelhar questões prementes da realidade social
em que estão inscritos. Defende-se, finalmente, a ideia de que a,
aparentemente inconciliável, dicotomia ética x estética no campo
da arte pode – e deve – ser abordada na LIJ em livros que ofereçam
a possibilidade de “ultrapassar o utilitarismo [...] [sem] deixar de
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reconhecer que a obra literária educa, ensina, transmite valores,
[mas] o faz de um modo específico, que determina sua própria
natureza” (PERROTTI, 1986).

Viviane Carlos de Oliveira Tavares Campos (UERJ)

Workbook As Crônicas de Nárnia: uma análise
de material sob a perspectiva das funções
executivas e estratégias de leitura
Estudos apontam para a importante relação entre as funções
executivas cerebrais e o sucesso em compreensão leitora (BOVO,
2016). Kintsch e Van Dijk (1978) afirmam que a compreensão depende
não apenas da coerência explícita no texto, mas dos recursos
cognitivos do leitor para atribuir significados e interpretar o seu
sentido global. Salles e Paula (2016) destacam o caráter consciente
do uso das funções executivas e associam o fracasso em atividade de
leitura ao não desenvolvimento dessas habilidades. Estratégias de
leitura, planejamento, organização de ideias, representação mental
da informação passam então a ser essenciais para o aprendizado
de leitura e bom desenvolvimento de um leitor proficiente. Nesta
perspectiva, materiais de apoio a leitura em diversos ambientes de
aprendizagem preocupam-se com a estimulação dessas funções
de forma consciente nos estudantes, a fim de capacitá-los a
serem leitores proficientes. O presente artigo pretende analisar
um material de apoio à leitura intitulado As Crônicas de Nárnia
– O Leão, O Guarda-Roupa e a Feiticeira: Workbook 2 – Guia de
Leitura para Famílias, identificando em que medida este material
estimula o desenvolvimento das funções executivas ligadas ao
processo de compreensão leitora na perspectiva de Kintsch (1998),
bem como das estratégias de leitura apontadas por Solé (1988) que
favorecem uma compreensão abrangente de textos. A ênfase recai
sobre a memória de trabalho, a capacidade de fazer inferências e
a habilidade de planejamento. O resultado da análise aponta que
o material contém atividades que propiciam o desenvolvimento
destas funções cerebrais. A partir dos resultados da análise, foi
provocada uma rápida reflexão acerca do papel da escola e da
família na formação de leitores.
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Yandara Moreira (CPII; UFJF)

Papéis de gênero na literatura de gênero:
representações das personagens femininas em
narrativas policiais juvenis
Práticas de letramento literário, no Ensino Fundamental II, em especial
em turmas de 7º e 8º anos, podem levar a constatar que a ficção policial
– sobretudo aquela cuja superfície rítmica e visual eventualmente não
apresente marcas estilísticas tão explícitas – é recebida pelos alunos,
em maior medida, sob o aspecto do enredo, da trama sugerida. O
presente trabalho busca investigar a literatura policial como um
gênero estratégico, porque seduz o leitor jovem para enfrentar o
esforço da leitura; modula as hipóteses de leitura desse público juvenil;
e, simultaneamente – por apresentar mecanismos de funcionamento
relativamente estáveis que podem, por isso, ofuscar a atenção
quase exclusiva ao enredo –, permite a dedicação do leitor literário
em formação a outras reflexões relevantes a respeito dessa mesma
literatura e de sua linguagem literária. A reflexão de que se ocupa este
estudo consiste nos papéis exercidos pelas personagens femininas na
literatura policial juvenil, onde figuram ora como mera coadjuvante,
espectadora prescindível de detetive leigo adolescente menino que a
protege, como é o caso de Rachel, em O escaravelho do diabo (1997);
ou coadjuvante participante de um grupo de rapazes investigadores,
como ocorre com Isabel, em O caso da estranha fotografia (2003);
ora como menina detetive protagonista, ainda assim, passível de
questionável sedução promovida por homens adultos, como é o caso
de Carol, em O mistério das aranhas verdes (2017). As mencionadas
obras, escritas respectivamente por Lúcia Machado de Almeida;
Stella Carr; e Anna Lee e Carlos Heitor Cony, serão cotejadas a partir
de fundamentação teórica desenvolvida, principalmente, por Teresa
Colomer (2007), no que tange às práticas de letramento literário a
partir da literatura juvenil, e Sonia Coutinho (1994) e Patricia Highsmith
(1987), no que se refere à ótica do feminino na literatura policial.
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