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RESUMO

A presente pesquisa a
idade RS, dramatizam,

contadas para elas
investigar, por meio da

Tendo realizado
, foram selecionados

autores em teses, artigos e livros que abordassem o assunto. Ainda
da pesquisa, foi realizada uma pesquisa de Estado de Conhecimento na perspectiva de

encontrar trabalhos que abrangessem dessa pesquisa: o Desenvolvimento da
Literatura Infantil Essa busca

foi realizada no site da A -
(ANPEd) por trabalhos publicados nos anos de 2007 a 2017. Nessa busca foram selecionados

presente pesquisa. F
identificar que grande parte dos trabalhos tinha foco na delas com os
livros observar ssor com a
Literatura Infantil em sala de aula. , foram escolhidos quatro
livros de literatura infantil para o tra : , autoria de Eva
Furnari; O Caso do Bolinho, escrito por Tatiana Belinky; , de Sylvia
Orthof e O Comedor de Livros, de Comotto. A pesquisa teve quatro momentos e a turma foi
dividida em quatro grupos, um para cada livro, e todo dia, antes de iniciar as atividades, era
explicado detalhadamente como elas iriam ocorrer. Na de , foi
apresentada , a partir disso, elas foram
solicitadas O Caso do Bolinho,

foram solicitadas a continuar e concluir o enredo assim que fosse parada a
narrativa. Na , , foram convidadas a construir

, por fim, O Comedor de
Livros,

p essas atividades, foram
,
din (2009). As categorias eleitas

foram: i) as hi baseadas nos contos de fadas, a qual se refere ao fato da
starem fortemente baseadas na estrutura dos contos de fadas, com um

resolvendo e os personagens sendo felizes; ii) o amargo da vida: discutindo sobre o medo e a
morte, que trata dos temas da morte e do medo como algo muito presentes nas narrativas das

e iii) entre o real e o
imag , que abrange a das tecnologias no decorrer das

.
uma vez que elas buscam aspectos reais e

i
, incluindo

e medo e morte. Por fim, importante destacar a i ratura
Infantil em sala de aula

,

Palavras-chave: o.
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1 O

Da necessidade de

inte

Sabe-

do leitor. Segu -

e de

de que todos os

dias as

no passado, seja de algo que aconteceu no dia anterior, pois, como afirmam Craidy e Kaercher

ntimos,

de

, d

mostrar-

xpress

-la como

pretexto para alguma atividade a ser realizada sejam desenhos ou

atividade de , como afirma Abramovich (1999, p.22),

m ouvir

uma boa his . Para n ,

... podem imaginar

... inventar ..

No entanto, a cont
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E

um ouvir para gostar.

O Desenvolvimento

nfantil por meio da Literatura Infantil, busca

investigar, a partir da

O

presente estudo busca responder

de 4 e 5 anos dramatizam, interpretam, criam, imaginam e respondem a perguntas

A partir dessa foi definido o

seguinte objetivo geral: Investigar, por meio da

o

realizando perguntas sobre ela, de modo a suscitar ossibilitar

a e o nome do

livro; p

livro; p

Diante disso, vale ressaltar que a pesquisa teve tr . O primeiro foi a

(SEVERINO, 2007,

p.22). Nesse momento, foi realizada a busca por documentos que fundamentassem a teoria

apresentada na presente monografia

Infantil. A segunda etapa consiste no estado de conhecimento, que nos permite buscar,

identificar e registrar adas em

(MOROSINI; FERNANDES, 2014, p.158), ou seja, nos

permite estar perto dos movimentos amos

realizando. Na presente pesquisa,

momento foi a

pesquisa de campo, na
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a metodologia utilizada na pesquisa

t 1 , as quais participaram, por meio da atividade com quatro

- -la,

rpretam, criam,

imaginam e resp

ade toma conta de suas

[que] elas

CARVALHO; SCHWENGBER,

2014, p. 180). Nada mais significativo se desenvolver, ainda mais

com

-las e ter contato

uma pesquisa para a universidade e que, se eles autorizassem, gostaria

de consentimento informado e

conversei com seus is, 14 termos voltaram assinados.

Por fim, cabe destacar aqui a maneira como es

organizado. O c tem

Infantil, e e 2.2

sendo estas as

protagonistas e os principais sujeitos de direitos nesse contexto.

O , que tem como Literatura Infantil na E , foi

3.1, Literatura Infantil: Uma Breve Viagem no Tempo, para podermos

; a 3.2,

, e 3.3, nfantil

da Literatura I como o professor

trabalha essa importante em sala de aula. E, ,

intitulada il: O , que retrata a

1 F
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pesquisa realizada no site da A -

(ANPEd)2, na busca por trabalhos relacionados ao assunto dessa pesquisa.

Camin , o

Erechim RS.

Por conseguinte, o 5, intitulado como

a categoria nomeada como . Essa categoria faz

um levantamento de fal possuem estruturas

s , O Amargo da Vida: Discutindo

Sobre o Medo e a Morte, t , nas quais

emergem

E ,

que , as quais fortemente v sendo

solidificadas nesse nosso mundo digital e est cada vez mais presentes nas narrativas das

n , das

Curso.

2 fins lucrativo - scricto sensu
Por ser um evento bastante renomado,
<http://www.anped.org.br/sobre-anped>. Acesso em: 19 set. 2018
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2

Entende- a primeira etapa da escolaridade da

, ressaltando que esses

, que

i

. Nesse documento, o sujeito de direitos,

com as quais convive,

, relato do funcionamento da Ed

fundamentando com documentos oficiais que a norteiam. 2.2 As

retrata o papel da escola para atender todas as necessidades

, apresentando a , bem como seu modo de

2.1

co. Para isso, analisar os principais documentos

Segundo

(2013, p.81 -

-

. No para as classes mais

pobres,

BRASIL, 2013, p.81). Nesse sentido, essa vincul compreendia o
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BRASIL, 2013, p.81).

-

escola3

atendimento estimulador de seu desenvolvimento afetivo e cognitivo [...]

p.80).

Conforme o que consta na Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 2013,

p.81), de acordo com movimentos nacionais e internacionais,

-
entendimento da

-escola como um favor aos socialmente menos favorecidos para a

independentemente de seu grupo social. (BRASIL, 2013, p.81)

no ano de 1959 com a

1988 e pelo Estatuto

Com isso, na Constitu -escolas tornou-se direito

(BRASIL, 2013, p.81).

umentos que regulamentam a

Es

que essa etapa da escolaridade,

compreendida como a primeira da Ed

(BRASIL, 1996, p.22). No artigo 30, garante que

-escolas,

A Educ - [...] as diferentes
-

, cria
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conforme os dados que constam nas

Infantil (2010, p. 15)

que completam 4 ou 5 anos at

as propostas para essa etapa da escolaridade devem respeitar os seguintes

da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio am

dade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de
(BRASIL, 2010, p. 16)

brincadeiras,

BRASIL, 1998,

...]

cumprindo um papel socializador quando propicia o desenvolvimento da identidade de cada

(BRASIL, 1998, p. 23).

construindo o conhecimento a partir

em que vivem.

-
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e a brincadeira (BRASIL, 2010, p.25),

essas

permitir

envolvendo- ,

possibilitando, ainda,

quantitativas, de medidas, de tempo. propor e

proporcionam a partir

de otografia,

esenvolver

e

promover

-estar. Do mesmo

garantir

,

bem como a

fotografias e computadores. traz alguns asp

2.2 NA

especialmente importante levar em

scente

(BRASIL, 1990, p. 1) assegura onsidera-

iretrizes Curriculares Nacionais par

h e de

identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
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d . Pode-se, ainda,

; SCHWENGBER, 2014, p. 389).

Ainda segundo Zabalza (1998, p.19), ao explanar sobre a h as

-se no

-

No entanto, felizmente, o con ia tem se transformado. Segundo o

autor, reuniu 54 artigos

a assumir em

9-

mencionar a o conceito que Carvalho e

Schwengber (2014, p.389) nos trazem sobre ela. Os autores afirmam que ...] refere-se ao

i

(CARVALHO;

SCHWENGBER, 2014, p. 390) variada

(CARVALHO; SCHWENGBER, 2014, p.

390).

da sociedade, das diferentes

;

SCHWENGBER, 2014, p. 390), bem como

e com os adultos com os quais passaram a conviver no seu dia-a-dia.

falei em literatura, destaco uma fala de Mia Couto (2009, p. 55

surpreendermos, para nos deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que

, lembramo-nos abe-

ficativamente do faz de conta em suas brincadeiras e nas

:
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brincadeiras, u

c

Infantil, volume 1,

riam e repensam

os acontecimentos que lhes deram origem, (BRASIL, 1998,

p.27).

car,

-

-lhes novas

(BRASIL, 2010, p. 171).

atribui novos

de.

(BRASIL,

1998, p.27). Seus

que ouviram

vi

recidas

de diversas formas,

quilo
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u interesse, pois momentos que v a seu

interesse pela literatura.

retomarmos que

Creche 3 anos e 11 meses e na

-Escola dos 4 aos 5 anos e 11 meses.

mencionado que se difere

dos demais, dependendo de seu seio familiar, da cultura e do

no contato com a escola e com outras

da

importante que haja um trabalho com a Literatura Infantil, para que desperte ainda

, retrata
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3 INFANTIL

professores emos a utilizar a

literatura como pretexto para de alguma atividade. Vale destacar que os primeiros

(ZILBERMAN, 1982, p.13), ato esse que, nos dias de hoje, infelizmente, ainda vem sendo

praticado. Desta maneira, estamos em prazer pela literatura.

usufruir desse vas

envolvente, prazerosa,

anseiem em buscar a literatura .

A seguir, a se o 3.1 Literatura Infantil: uma Breve Viagem no Tempo apresenta um

nfantil na vida em sociedade e na escola. Por conseguinte,

a se iteratura para as C apresenta

significativo e, ao mesmo tempo, Em seguida, , o

item nfantil

arte e que o prof

, fazendo-o de modo que envolva e cative

-lo. Por fim, no item 3.4 Literatura Infantil e

es,

3.1 LITERATURA INFANTIL: UMA BREVE VIAGEM NO TEMPO

ainda mais frequente quando passam a frequentar a escola. Segundo Zilberman (1981, p.13),

lo XVII XVIII

produzidos a partir dali eram escritos por pedagogos e professoras, com um forte intuito
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Como a

tal observado nos dias de

hoje. Por outro lado, temos a sala de aula,

cultu

Nas palavras de Silva e Moraes (2008, p.4)

res e

anteriormente, imprime um

Em contrapartida ao que foi afirmado acima, Zilberman (1981, p.24-

de que

A atividade com a literatura infantil desemboca num ex

, ele transmite a seu leitor um

constitui vida exterior. Desta forma, a Literatura Infantil

e propostas para reformas educacionais v -se multiplicando de maneira significativa,

, especialmente no da Literatura

Infantil, que, ainda segundo ela,

(COELHO, , se nos aprofundarmos

nas , e o modo pelo qual elas foram
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gera (COELHO, 2000, p.15). Foi

, que

nos coube

Voltando ao fato de que

. Segundo ela, l

aprendizagem is para

(COELHO, 2000, p.10), ligada diretamente leitura.

lembrar que

encantados e,

alguns aspectos

importantes sobre a Literatura Infantil para as crian

3.2

afirmar que a literatura se faz presente desde muito cedo na vida

O gosto por ouvir e imaginar-

(BELUZZO et al, 2015, p.13). Nas palavras de Zilberman (1981,

p.65), inicialmente, o contato com a Literatura I

-las

com o objetivo de transmitir cert

trata- um valor
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a

lenda, que se trata a. Tendo em vista esse vasto campo

ter conhecimento de grande parte desses

buscar sempre

Nesses termos, e c

. Para tal, elas precisam ser vistas como uma a

Nessa perspectiva,

(BELUZZO et al, 2015, p.21).

,

do p (FARIA, 2013, p.12)

variados e o contato com nova

.

Literatura Infantil dentro da sala de aula, pois, segundo eles, a literatura

pode transmitir, sim,

Literatura Infantil dentro da sala de aula tem como

-

Bolsas

presente nas vezes em que realizei ob a

a, seja ela oral ou silenciosa, e para manter o

controle dos educandos. texto e ser considerado

como pre
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contadas. O contador necessita de u

cada personagem e cada cena

:

Em seguida, na

o exatamente isso:

professor nesse processo.

3.3

artista que tece os fios invis
contar (BUSATTO, 2012, p.9).

Sabe-

-

.16).

passamos a fazer parte dela quando

Abramovich (1999, p.17), fi
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s

, e

ias acabamos descobrindo palavras novas, entramos em contato

transmitir conf

e outras c

bagu

...]

-

Na perspectiva de Sisto (2008, p.

nas palavras de Ortiz

par
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o destino da

ressaltar o importante papel do professor como mediador desse processo. Ele precisa mostrar

(DEMBINSKI; PEREIRA; LAZAROTTO,

2015, p.65).

apresentam diversas maneiras de pensar e de interpretar

fessor

, cada vez mais, se interessar e

mergulhar no mundo da literatura.

-la

-

(EGAN, 2003, p.13). Quando imaginamos algo, parece que estamos vivendo aquilo, como se

afirma Girardello (2011, p.76),

decolagem em dir ainda que a

(GIRARDELLO,

2011, p.76).
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, reapresento agora o objetivo da minha

pesquisa na

,

buscando

Diante desse tema de pesquisa e para saber o que vem sendo publicado sobre esse assunto, foi

realizado um Estado de Co de

Literatura Infantil e E Infantil em

ado de que forma essa pesquisa de Estado

de Conhecimento foi realizada, bem como seus principais resultados.

3.4 O INFANTIL: O QUE DIZEM AS

?

como realizei

o Estado de Conhecimento, estudo este que, segundo Morosini (2015, p.102), consiste na

de tempo, congregando

(MOROSINI, 2015, p.102).

Nessa perspectiva, foi

realizada uma busca por trabalhos no site da A -

(ANPEd) 4 , com o objetivo de identificar

. Nessa busca por artigos, selecionei -chave

que envolviam

Desses 20 textos -

4 - scricto sensu

desen
http://www.anped.org.br/sobre-anped>. Acesso em: 19 set. 2018.
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,

principalmente do referencial , presentada a listagem dos

07

Quadro 1:
Autores

1 2009 A LITERATURA NA

ENCONTRO DA CRI
COM O TEXTO

Cleber Fabiano da
Silva

UNIVALI

2 2011

TEXTOS E DA VIDA

Luciana Domingos
de Oliveira

UFES

3 2012 DO ACERVO AO LEITOR: POR

CAMPO DA
LITERATURA INFANTIL

Eliana da Silva
Felipe

UFPA

4 2013
CRECHE: O LIVRO ENTRE
OLHAR, CORPO E VOZ

Nazareth de Souza
Salutto de Mattos

UFRJ

5 2013 ULTURAS
INFANTIS E LINGUAGEM
DOS QUADRINHOS: ENTRE

RE

Marta Regina Paulo
da Silva

UNICAMP

6 2015
SENTIMENTOS ENTRE O
DOCE, O NEM TANTO E O
AMARGO

Lauren Marchesano UFRJ

7 2015 DA SALA DE DONA BENTA
PARA A SALA DE AULA:

ESCOLA

UFRJ

8 2015 LER DE NOVO OU LER O Rafaela Vilela UFRJ

9 2015

POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Dilian da Rocha
Cordeiro

PCR

10 2017 O QUE DIZEM AS PESQUISAS
SOBRE O ENCONTRO ENTRE Silva

UFF
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NA ESCOLA?
Fonte: Elaborado pela autora.

sete

del u seja, na literatura

.

Segundo Silva (2009, p. 16), ouvir sua voz e permitir

determinado livro foram os principais aspectos desses sete textos.

trabalhos,

objetivos desses sete

Os objetos de estudo dos outros

escolha dos livros, por que e para que utilizavam a Literatura Infantil na sala de aula, usando

sempre como instrumentos de pesquisa entrevistas com os professores. Seus objetivos

destinavam-se ao estudo da forma de como e por que o professor leva o texto liter

2011, p. 16). No entanto, mos

positivas, uma vez que esses autores professores tinham

2015, p.16).

preocup o professor nesse processo, defendendo que se

SILVA, 2009, p.15). A

mencionado o fator do

jam trabalhados na creche para

construir novos valores e responder, na e pela linguagem, aos
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desafios da vi nomeando

suas experienc m outras

palavras, livros m

(MATTOS, 2013, p.15).

Em vista de todos os argumentos apresen

de certa forma semelhante aos estudos aqui apresentados, principalmente no que diz respeito,

por exemplo, ao

problema de pesquisa tam

-la . Por outro lado, minha pesquisa se

dife , uma vez que foram propostas direta e

ulo da

Metodologia, veremos o passo a passo de
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4

Sabe-

significativa e de aprendizagem por parte

RODRIGUES; SANTOS; NERY; CRUZ, 2017, p.1589). Al

sendo

-

cimentos gerais [... RODRIGUES;

SANTOS; NERY; CRUZ, 2017, p.1589

,

(LIMA; RODRIGUES; SANTOS; NERY; CRUZ, 2017, p.1589). Nesse sentido, ao longo da

ministrante das aulas o passo a passo de como se desenvolve uma pesquisa e, em seguida, foi

de como ela se desenvolve. importante destacar a minha curiosidade

Diante disso, agora, nas disciplinas de TCCI e TCCII, mais ainda a

pesquisa se fez presente.

primeira etapa da pesquisa,

-

de identidade desse documento .

Nessa perspectiva, destaco autores e alguns documentos que se fizeram presentes

nessa
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essenciais para e regulamen ; Zilberman (1981) e Silva e

Morais (2008) foco principal para a Literatura Infantil;

Abramovich (1997) traz ; Coelho

(2000) apresenta algun , por fim,

importante, Schedloock (2008) discute

A segunda etapa foi a Estado de Conhecimento, que, segundo

Morosini (2015, p.102), consiste na

(MOROSINI, 2015, p.102).

Em vista disso, foi realizada uma busca por trabalhos publicados no site da A

- (ANPEd)

10 anos. No total, foram selecionados 20 artigos que abordavam de uma forma mais

ssunto que era desejado. Desses 20 artigos -los, sobraram 10 textos.

Dos 10 artigos de

cada artigo:

para a do projeto, principalmente

quando se trata do .

, considero importante apresentar aqui os resultados da pesquisa e no

encontrados no site da ANPEd, observou-

Literatura I sso, outro

aspecto interessante que as pes de apresentar o livro

reches e o to para elas. Desse modo, levo

de Estado de Conhecimento colaborou em aspectos para que eu pudesse ter conhecimento de

como
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assemelha a minha pesquisa.

. Em

uma entrevista de Willian Corsaro, ele destaca que inicialmente estava inte

, com o passar

do tempo,

as pequenas eram capazes de manter uma

5 (MULLER, 2007, p.272).

Corsaro,

. Na mesma entrevista de Willian Corsaro

anteriormente, ainda que

uma vez que, que mesmo assim, continuam

que

(MULLER, 2007, p.273).

Por fim, a terceira etapa da pesquisa se trata da , na

. Ela consiste na busca

Segundo -2) ,

. No geral,

isso ocorre a partir de um problema, uma pergunta que se quer responder, uma curiosidade,

um interesse despertado no pesquisador.

Diante dos argumentos apresentados, trago aqui o passo a passo da pesquisa que

realizei RS. Foram

analisadas falas de 146 quatro

5 incadeiras

6
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- -la, de modo a analisar a forma

a

dessa etapa

da escolaridade porque

[que] ;

SCHWENGBER, 2014, p. 180). Nada mais significativo do

desenvolver ainda mais,

ionado anteriormente, apresentei quatro livros

com o intuito de que a udessem

Foram organizados . No quadro 2,

a seguir, ser descritos nomes dos livros, autores, ilustradores, anos e editoras.

Quadro 2
Nome do Livro Autores Ilustradores Ano Editoras

Sylvia Orthof 2014 Rovelle

Eva Furnari Eva Furnari 2011 Paulinas

O Comedor de
Livros

Comotto Comotto 2010

O Caso do Bolinho Tatiana Belinky Avelino Guedes 2004 Moderna

Fonte: Elaborado pela autora.

Em seguida, no quadro 3
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Quadro 3:
Livro

Ele trata d

perseguindo um rato, que era seu maior inimigo, mas o rato cinzento estava triste e

chorava sozinho. m ligeira a lua chegou de escada rolante para

salvar o ratinho e, de repente, o gato se apaixona pela lua. Vendo tudo isso, o

ratinho bem ligeiro pula no ar e vira um morcego.

az somente imagens e nos instiga a imaginar. No

do livro, a imagem de Marieta, , a mostra feliz

com o presente. Diante disso, e assim surge .. O que

Marietaabre o presente e fica surpresa... Uma

Com a varinha, ela podia transformar as coisas no que quisesse.

O Comedor de Livros

alcance. No entanto, acontece um problema quando ele come os livros... Suas

-las, nada resolve... Ele

-

comprar livros... Ele os compra, coloca-

-los novamente?

O Caso do Bolinho

s

-lo, mas o

bolinho

fugir.

muito mansinha, ele

entanto, a raposa qu

raposa e foi mais perto de seu focinho. Ligeiramente a raposa papou o bolinho

inteirinho sem mastigar.

Fonte: Elaborado pela autora.

A , num primeiro momento, um grupo s iria ouvir

O Caso do Bolinho, autoria de Tatiana Belinky
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foi contada fazendo suspenses, pa

ei

ram a imaginar e falar o que elas pensavam que poderia ter acontecido com o bolinho.

am, eu voltei oubessem o que

y.

Outro livro foi Gato , autoria de Sylvia Orth

-

partir disso,

contaram a contei a

O terceiro livro foi o Comedor de Livros,

Comotto. Ao mencionar

come Por conseguinte, fiz

come os li izei perguntas ao decorrer da leitura. As outras perguntas

realizadas foram

enhor B.

O quarto , autoria de Eva Furnari. Desse livro as

receberam mencionei . Eles

apenas tiveram a imagem e, a partir dela, criaram

i

universidade em que eu estudava e explicava a forma como iria acontecer a atividade. As
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7. a

das Para Bardin (2009, p.38),

.

09, p.49).

ser realizada a partir de

- ma leitura flutuante na qual podem

surgir 09, p. 69). Nesta

primeira fase, com a leitura breve e com um olhar mais amplo, podem manifestar-se alguns

e:

sobre o material

09, p.127). Sendo assim

Em seguida, e a

Conforme afirma Bardin (2009

o recorte,

que consiste na escolha das unidades; a

IN, 2009,

p.134).

Em vista disso, vale ressaltar que a Unidade de Registro

09, p. 135). Na minha pesquisa, essa

com

analisado, ou seja, nas unidades de

registro. Em seguida, s , Bardin (2009, p. 139) aponta

de

09, p. 139); A

,

7

voltaram apenas 14 Termos assinados, somente as 1
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2009, p.140); A intensidade com que os dados aparecem como algo

BARDIN, 2009, p.141); A

fav 09, p.142); ordem

; e a ,

mais unidades de registro numa unidade de context 09, p. 144).

Neste caso, meu corpus as , sendo

estas entendidas como documentos. Para tal, busquei aspectos que se

, diante d

formulei as categorias.

, 2009, p.

importante ressaltar

:

repartir os elementos e, portanto, procurar ou impor certa organi

(BARDIN, 2009, p.149).

preestabelecidos. Pode-se, assim, identificar novos rumos para o trabalho, chegando-se aos

, 2017, p.24).

Ludke e

-59) afirmam que, em pesquisas que envolvem e entrevistas, a

fa . Ciente disso, foi entregue para os pais um Termo de

Consentimento Inf

ados, bem

como o sigilo quanto ao nome da

escola.

seguintes categorias: I) as

s baseadas nos contos de fadas; II) o amargo da vida: discutindo sobre o medo e a

morte e III) . Essas categorias foram

que consiste, neste caso, em constantes

realizada
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intuito de apresentar as categorias definidas nesse estudo, refletindo sobre a
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5 DE DADOS

momentos d

aqui entendidas como as foram

apresentadas a elas. Vale lembrar que o objetivo foi investigar, por meio da e da

Antes lises propriamente ditas,

cada uma delas. Para isso, como

dito, f autoria de Sylvia

Orthof; O Comedor de Livros, escrito por Comotto; , de Eva Furnari; e O Caso

do Bolinho, autoria de Tatiana Belinky. Num segundo momento, ser

A ; O

Amargo da Vida: Discutindo Sobre o Medo e a Morte e Tecnologias e Entre o Real

.

A primeira h foi (Imagem 1), escrita por Sylvia Orthof

. De certa forma, , linda e cheia de rimas.

e um gato que era muito viajado e que gostava de andar pulando sobre os

telhados. Em um desses seus passeios, encontra de repente um rato meio cinzento que estava

triste, choroso e meio perdido.

Imagem 1: Livro

Fonte: 8

8

<https://www.google.com.br/search?q=livro+gato+pra+c%C3%A1+rato+pra+l%C3%A1&source=lnms&tbm=h
&sa=X&ved=0ahUKEwjKyvqf4vvdAhVDvZAKHdjhDv0Q_AUIDigB&biw=1517&bih=730#imgrc=ypadNlCs
n1KZXM:>. Acesso em: 10 out. 2018.
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Sabemos que, . Logo, ele, o gato, quis ligeiramente

abocanhar o seu eterno inimigo... M

ndo, e isso fez com que despertasse no gato uma certa tristeza vendo o

rato naquela ang stia, naquela tristeza. De repente, a dona Lua, que, sozinha, brilhante e

deslumbrante, logo desceu de sua morada, usando

uma escada rolante para poder pousar no telhado... E, assim, ela viu o gato miando pro rato...

O rato chorando com medo do gato... Mas o gato, vendo a lua, ficou todo amoroso, ficou

miando poesia... Com isso, a lua sorria e, nesse sossego, o rato esperto aproveitou... Deu um

pulo no luar e acabou virando um morcego!

sa atividade. Iniciei explicando que estava realizando uma pesquisa pra

universidade onde estudo, que fica um pouco longe do centro de Erechim, e esclareci que eu

iri eles estavam convidados

o que eles iri

me para o gato e o rato, dizer

acabar. Com esse

encaminhamento, anunciei que o celular estava gravando e dei aval para que iniciassem a

A outra O Comedor de Livros (Imagem 2), cujas imagens e

sa e suas imagens nos

encantam.
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Imagem 2: Livro: O Comedor de Livros

Fonte: 9

O livro aborda a vida de um homem,

em

livros, os temas, os ilustradores... Ele simplesmente come. Mas acontece um problema quando

-

no mes

e o vento resolvam o problema. Mas acontece outra coisa

das

ro antigo, descendo pelos

canos e se acomodando dentro de um livro. E agora o que vai acontecer? Senhor B., toda

-

chuvoso, naquele dia Senhor B. resolve ir para a livraria comprar livros... Ele os compra,

coloca-

-los novamente?

participassem e interagissem Em um primeiro momento, ao reunir quatro

estudo e que eu iri seria

9

<https://www.google.com.br/search?q=imagem+o+comedor+de+livros&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwirlZeArq_eAhVDC5AKHXKgCwoQ_AUIDigB&biw=1517&bih=730>. Acesso em: 10 out. 2018.
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contada. Para isso, informei que eu faria algumas perguntas para elas poderem ir imaginando

e criando

O terceiro livro foi (Imagem 3), de Eva Furnari,

vai acontecer?

Imagem 3

Fonte: 10

Em seguida, no decorrer do livro, a autora mostra imagens de Marieta feliz ao receber

quisesse? Ela pensa... Pensa... E tenta transformar... Mas acaba aparecendo um rato e ela o

observa espantada. Em se

animais, um por um. As duas sentam-

O objetivo da atividade que propus era entregar uma

mencionar o , a

10

<https://www.google.com.br/search?biw=1517&bih=730&tbm=isch&sa=1&ei=KuK9W6bOKMicwATl4Idg&q
=livro+fil%C3%B3+e+ma&oq=livro+fil%C3%B3+e+ma&gs_l=img.3..0i24k1.3455.6089.0.6687.11.8.1.2.2.0.1
62.871.1j6.7.0....0...1c.1.64.img..1.9.758...0j0i8i30k1.0.w6rB9LQkS4Q#imgrc=YKLfMZDe55nJ1M:> Acesso
em: 10 out. 2018
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criassem . Para tal

novamente expliquei que eu estava fazendo uma pesquisa para a universidade onde estudo e

que eu iria gravar o que elas iriam falar. Entreguei a da capa e expliquei que elas teriam

las

ria

foi O Caso do Bolinho (Imagem 4), autoria de Tatiana Belinky

, no qual a autora

Imagem 4: Livro: O Caso do Bolinho

Fonte: 11

o a a

fizesse um delicioso bolinho para eles comerem. Com isso, a a

massa com creme de leite, formou um lindo e redondo bolinho e colocou no fogo para assar.

-lo dourado e cheiroso do forno, o colocou na janela para que logo esfriasse e o a

a

o

11

<https://www.google.com.br/search?biw=1517&bih=730&tbm=isch&sa=1&ei=hOO9W9DiLsSGwQSXlIDwD
w&q=livr+o+casao+do+bolinho&oq=livr+o+casao+do+bolinho&gs_l=img.3...155732.159878.0.160102.21.17.0
.0.0.0.365.1988.1j8j2j1.12.0....0...1c.1.64.img..9.2.286...0i5i30k1j0i5i10i30k1j0i30k1j0i10i24k1.0.Sdo4KFYxzz
M#imgrc=7Fo_uArk_9In1M:>.Acesso em: 10 out. 2018.
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- Dona Lebre, dizendo que

ele era lindo, fofinho, que o deixaram esfriando na janela e ele fugiu rolando. A a a

, assim, fugiu rolando antes que a lebre pudesse

piscar um olho. ,

disse que iri -lo. Novamente o bolinho cantou

lindo, fofinho, que o deixaram esfriando na janela e que ele fugiu rolando. A a a

o peg , nem o lobo ira lhe devorar. Logo, saiu rolando antes

que o lobo pudesse -lo.

ele iria. O Bolinho respondeu que estava indo pela

estrada afora, como podia observar a raposa. A raposa muito esperta pediu para o Bolinho

, ao terminar, a raposa

toda mansinha pediu pra que o Bolinho chegasse mais perto de seu focinho para ela poder

raposa e ela rapidinho comeu o bolinho inteirinho, sem mastigar.

A atividade proposta tinha como objetivo contar a his

e, a partir dali, as

poderiam continuar e concluir

Termo de Consentimento

I -las, expliquei que,

assim como os demais colegas em dias anteriores haviam feito a atividade, neste dia

expliquei que eu iria realizar a pesquisa com eles para a universidade onde estudo. Expliquei

que teria ria parar para que elas pudessem -la e

- , ao ter

chegado parte em que eles podiam continuar, parei de contar e

atividades,

tornou-se imaginaram e constr suas

conjuntos de sentidos, as chamadas Categorias de An s textos das para

tentar -las. N importante ressaltar o que Bardin (2009, p.26-27) afirma:

ticas do

A a

p.27)
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nos Contos de Fadas; O Amargo da Vida: Discutindo Sobre o Medo e a Morte e Tecnologias

.

relacionadas com os objetivos dessa pesquisa, bem como com o referencial rico

o.

5.1

remetem ideia de que os contos de fadas ai

sejam naquelas contadas principalmente n

por elas criadas. Neste sentido, vale a nos

nos eram contadas tinham sempre um final feliz. Como

afirma Busatt

e, por mais que durante

. A

Abramovich (1997, , do

im , e foi exatamente a ideia dos contos de fadas que foi evidenciada nas

remetem a essa ideia

s, ou bruxas, se fez presente

al

, mas depois isso muda, como

as iniciaram

: Eles estavam no mato, que tal?

,

foram embora e fugiram.

,

A , foi denominada

Meninas Felizes . Ela
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brincando num parquinho e de repent - 11: E as

elas... foram pra praia e viram um grande elefante e andaram nele. Em O Caso do Bolinho,

no qual a proposta era continuidade

inicialmente feliz, pois uma pessoa encontrou o bolinho e Ela queria achar a pessoa que fez o

Bolinh -lo.

Em seguida, pode-

Em seguida, Meninas Felizes

pedra.

.

Aham e as cobras comeram elas...

No Caso do Bolinho -lo para o a a

No livro O Comedor de livros,

, ao comer os livros,

Senhor B. vomita: C vomito de livros.

acho que ele fica com medo.

(ABRAMOVICH, 1997, p.120). Is uma

vez que juntos

com elas a todo instante, criando sempre cenas em nosso imag , como as falas transcritas

acima, que os levam floresta, ao a outro planeta.

, , tem sempre um final

encontradas pelos personagens dos contos
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Isso brilha nas falas das

Na hi Meninas Felizes: C

ckey e a Minni

eles comemoraram fazendo uma festa de animais. , em O Caso do

Bolinho, depois dele ter se desmanchado,

montou e ele tava rola .

Um aspecto interessante, que , do momento que eu li

O Caso do Bolinho, em que seu verdadeiro

e o final as surpreende negativamente. E

, m que acontece. Quando cheguei

parte do livro em que o bolinho vai rolando e encontra a raposa e ela imediatamente o

abocanha, a

impressiona: E em seguida, uma longa pausa silenciosa tomou conta

Sob ess

contos de fadas

(ou

desafios), e conquista observam-se

portante, cabe

2000, p.116). Tudo isso, todos os personagens dos contos de f
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Como exemplo disso, pode-se destacar o que Coelho (2000, p.116) nos traz em

Literatura Infantil. Segundo ela, para que tudo o que foi mencionado anteriormente

se concretize, .

P , ja, fazer

viagens, enfrentar o mundo afora, confrontar com

, nessa ,

certamente al perseguido (final feliz

p.29).

Do mesmo modo, mas desta vez nas

. Originou-

-vida e visavam

-

Entretanto, segundo Bastos (2015, p.29), o sucesso dos contos de fadas entre as

s

, em geral, o bom vence o

(BASTOS,

2015, p.29).

Diante de -

ranquilas, realizadas e felizes com um final feliz.

P ridos pelos personagens ao longo de

com grandes batalhas, desafios que tiveram que enfrentar, tudo precisa terminar

bem com os seus personagens queridos , sendo salvos, encontrando o caminho de

casa, acabando sempre com a alegria de vencer, do bem vencer o mal e da alegria vencer a

tristeza. : O Amargo da Vida: Discutindo Sobre o Medo e a

Morte,
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5.2 O AMARGO DA VIDA: DISCUTINDO SOBRE O MEDO E A MORTE

O objetivo dessa segunda

abordam o medo e a morte em meio aos acontecimentos no

Sabe-se q resentes e reais em

nossas vidas e que o professor ter um olhar especial, como profissional, para essas

, que, diversas vezes, surgem em sala de aula. Rodrigues e Fagali (2017, p.68)

afirmam que s sentim

, sempre tememos algo ou

de monstros, bruxas,

medo de vacinas e

alguns bichos, por exemplo. -se destacar que

medos e m origem em temores que

RODRIGUES; ANDRADE; CERCATO, 2012, p.1), pois n

temos m Durante a vida toda, sentimos medo de

a lidar com ele.

os

autores Salvagni, Savegna (2013, p. 50) afirmam

s as quais

aprender a lidar com esse sofrimento causado pela perda.

o a

as quais, em

morte. O Comedor de Livros, ao serem questionadas inicialmente sobre o que

A

gente vomita e morre.

todo e qualquer livro e pergunto o que elas acham que vai a

respondem:

, dessa vez, ressalta outro aspecto...

ele fica com medo.

A Gat



51

Perderam o qu ? No mesmo instante, eram o

jogo que estavam jogando no celular. Em seguida, ao percorrerem um longo caminho durante

a hi ao encontrarem o caminho de casa, o gato Leonardo e o

rato Espaguete encontraram um peixe vampiro na piscina e C

medo e eles pegaram a peneira e eles colocaram para assar. No entanto, antes de colocar

para assar, eles , e . Ao

do

de rato e gato tem muito medo.

Em O Caso do Bolinho, a ideia da perda, da morte ve

diz que...

todo, , mas a a 12 imediatamente retruca:

a casa deles , quando o bolinho se desmanchou,

, como na categoria anterior nos fala do final feliz,

para a

, Mulheres

Felizes pelas crian

medo, ideia de sentimento ruim:

tempestade enorme.

tempestade, do temporal. Em seguida, o desaparecimento, a ideia da

perda,

desaparecendo... Crian

flores

. Em seguida,

e foi assim que... r. No entanto, novamente,

depois , logo tudo volta a ser resolvido.
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, durante as , estive refletindo no

importante

desenvolvimento dessa grande e vasta Ainda considero importante destacar o que

afirma Abramovich (199

:

Nesse os mais

variados

. A

segundo Abramovich (1997, p.125),

esses medos, que, de uma forma ou de outra, iar, a

e

BRAMOVICH, 1997, p. 137).

, , a

morte, ao

desaparecimento, que

(RODRIGUES; FAGALI, 2017, p.68). N , esses sentimentos

foram , fazendo-se

presentes principalmente , nos momentos ruins de

conflito.

de paz e de conforto para todos que ali est

s. Isso

pelos contos de fadas

A Entre o Real e o

, retrata

universo das tecnologias, fator este q
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5.3 TECNOLOGIAS E

das tecnologias

nte, se resumia em jogar bola na rua, brincar de pega-pega, esconde-

esconde,

[os quais]

-68).

GARCIA; RABELO; SILVA, -se notar que, depois

-

tradicionais que envolvem a brincadeira de amarelinha, esconde-esconde, pega-

tablets, celulares,

tran

nas suas narrativas.
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Gato pra

Ao

ouvi abei

com foguetes, muitos foguetes...E sem contar que, ao voltarem para casa, depois de longas

uma cri

Meninas Felizes, criada pelas

-se que se torna bem mais

para cas

O Comedor de Livros, na qual eu realizava perguntas no decorrer da

estava usando para lavar as camisas manchadas de letras. Como resposta, o que surgiu

que lava roupa.

proble

er

Nesse instante, nota-se
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-

notar o problema.

ele utilize desse mun

para suas aulas atividades que possam desenvolver o lado positivo desse uso das tecnologias,

de

ormente. Como

-

(CARVALHO, 2016, p.88). Desta forma, ao interagir com celulares, computadores, as

m por causa das tecnologias, que
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-

e um rato

-

portante se

seria mais preciso se preocupar com isso.

destacar que -

,

ao

amplie a
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6

precisa ser vista como uma arte

1997, p.18).

s,

, deixando-a

fazer parte desse encantamento, permitindo criar, imaginar, interpretar e tecer um mundo que

Desse modo, a presente pesquisa teve como principal objetivo investigar, por meio da

. , o estudo

buscou o

mes e modo a

suscitar , apenas

ossibil

Desta forma, foram escolhidos e apresentados quatro livros que atendessem esses

objetivos , autoria de Eva Furnari; O Caso do Bolinho, de Tatiana Belinky;

, de Sylvia Orthof; e O Comedor de Livros, escrito por Comotto.

Para que essa pesquisa se concretizasse, o foi desenvolvido,

de campo. Essas etapas permitiram constatar o que de mais importante que

pesquisado sobre o tema dessa pesquisa, possibilitando observar

e de 4 e 5 anos de

uma escola da rede privada de ensino de Erechim RS, a partir

quando
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O corpus oram

Assim sen ,

analisar e identificar aspectos que desencadearam

Baseadas nos Contos de Fadas; O Amargo da Vida: Discutindo Sobre o Medo e a Morte e

.

, ta que tudo inicia

problemas que precisam ser resolvidos .

Relacionado a isso, pode-se destacar a segunda categoria, que discute sobre o medo e a morte,

sendo esse

nos momentos de conflito, uma vez que, ao final, tudo acaba sendo resolvido. De certa forma,

para

bem vencendo o mal e a alegria vencendo a tristeza.

dos elementos desse mundo

sua

lavando

atravessa fronteiras, levando-as a construir as cenas que elas desejam, e isso

e ao mesmo tempo que o professor entenda e proporcione esses

momentos em sala de aula.

Diante disso,

floresta junto com os seus personagens e divertimento quando

o viajando com

mome , muitas vezes, . Destaca-se,

, que

onante,

inicial dessa pesquisa. e a ansiedade

inicial nes o

pesquisa. O tema, de certa forma,

despertou em mim esse encantamento pela Literatura Infantil, principalmente se era
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relacionada E, ,

Infantil, foi que se concretizou o foco da pesquisa, que, com certeza, seria desenvolvida com

No entanto, de que forma eu iria fazer as rias? E a

,

principalmente, por onde Um aglomerado de sentimentos e

questionamentos r as atividades com as

,

- de maneira

que eu mesma ficava imaginando as cenas de seus personagens e ficando feliz e triste com

alguns acontecimentos.

, gostaria de destacar que,

atividades, gostaria que todas as 15 pudessem ter

ouvido e participado das quatro at ,

como foi o caso dessa pesquisa, em que foram divididas em quatro grupos, um grupo para

cada livro cada atividade, pois, por

enredo das narrativas coletivas.

Para finalizar, considero importante destacar que essa pesquisa me faz acreditar ainda

importante papel que exerce o professor diante de seus alunos. Apresentar a literatura como
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