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Ementa
Literatura na alfabetização: a aquisição da escrita e a formação do leitor. Práticas de
leitura literária na escola: letramento literário na sala de aula, na biblioteca e em outros
espaços de leitura. Leitura de gêneros narrativos e poéticos da literatura infantil.
Objetivos
- Promover a reflexão sobre o papel da literatura na formação do leitor que se encontra
nos anos iniciais do ensino fundamental, em processo de alfabetização;
- Propiciar a problematização de aspectos relativos ao letramento literário em instâncias
escolares de leitura;
- Analisar obras da literatura infantil com o foco no que elas oferecem às práticas de
leitura literária na escola.
Metodologia/avaliação
O minicurso terá a duração de quatro horas, divididas em dois dias. No primeiro dia,
será realizada uma discussão sobre as razões ou os objetivos que ligam a literatura e
alfabetização (desenvolver o imaginário, a leitura, o prazer de ler, as convenções da
escrita e do impresso, a expansão do vocabulário, etc.) e como eles podem ser
articulados sem descaracterizar a literatura e sustentando o processo de letramento e
formação do leitor. No segundo dia, será feita leitura compartilhada de obras
selecionadas da literatura infantil com o foco nas práticas, em um exercício de projeção
de possibilidades de leitura literária para/com crianças na escola. A avaliação pressupõe
a frequência e participação dos inscritos nos dois dias de atividades. A participação
engloba discussão teórica e envolvimento em atividades práticas de análise de livros da
literatura infantil.
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