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Ementa 

 

Experiência literária e formação de leitores. Conceituação e estatuto da literatura. Práticas 

de leitura literária e outras modalidades de leitura nos livros ilustrados. Noções sobre 

representação: opacidade e transparência. Multimodalidade e estratégias de leituras 

contemporâneas. O livro ilustrado: Arte, pedagogia e mercado. Livros para bebês: 

conceitos, categorias e análise de obras. Formação de leitores em sala de aula, na 

biblioteca e na comunidade. O mini-curso tem como objetivos: 1) estabelecer relações 

entre as diferentes linguagens artísticas em produções contemporâneas; 2)Delimitar 

referenciais teóricos para a compreensão de conceitos de livros para bebês e livro 

ilustrado; 3)Analisar estratégias de leitura intersemiótica a partir dos seguintes conceitos: 

intertextualidade, interdiscursividade, multimodalidade; 4)Refletir sobre a leitura 

literária, seus usos, suas funções, suas especificidades no contexto de formação de 

leitores; 5) Desenvolver habilidades relativas à dimensão artística das obras literárias; 6) 

Estabelecer relações entre textos visuais e verbais nos livros de literatura infantil. A 

metodologia constará de discussão de conceitos e análise de literatura infantil, livros 

ilustrados e livros para bebês e de um Trabalho comparativo entre a produção mexicana 

e brasileira de livros de literatura para crianças. A avaliação constará de análise oral de 

livros de literatura infantil. 
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