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ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA 

 
CÓDIGO: LET09513 
NOME DA DISCIPLINA: Literatura Infantil e Juvenil 
CARGA HORÁRIA: 60h 
 

EMENTA: 
Estudo de obras e autores representativos do gênero, destacando-se suas características gerais e sua 
inserção no contexto histórico nacional e internacional. A problemática do gênero; sua historicidade e 
relação com a Pedagogia. A Literatura infantil no contexto da escola brasileira atual. Literatura Infantil e 
Ideologia. Texto e imagem nos livros infantis. 
 
OBJETIVOS: 

• Proporcionar ao aluno uma visão introdutória a história da constituição da infância, da literatura 
infantil e juvenil e do livro para a criança e o jovem. 

• Orientar o aluno na compreensão crítica das inter-relações entre a formação docente e o 
processo educacional, no que diz respeito à formação de leitores 

• Proporcionar ao aluno discussão crítica a respeito da literatura infantil e juvenil no contexto 
escolar e suas implicações ideológicas. 
 

CONTEÚDOS: 
• A constituição história da infância, da literatura infantil e do livro para a criança e o jovem. 
• A história da literatura infantil e juvenil brasileira e sua inter-relação com o mercado infantil e 

juvenil e a escola. 
• Estudo de obras da literatura infantil e juvenil nacional e internacional. 

 

METODOLOGIA: 
As aulas serão dadas de forma expositiva pelo professor e/ou por meio de seminários apresentados 
pelos alunos. 
 

AVALIAÇÃO: 
O processo de avaliação ocorrerá por meio de trabalhos escritos e/ou orais, individuais e/ou em grupos. 
Os critérios adotados na avaliação levarão em conta 1) pertinência, domínio e atualização na abordagem 
do tema; 2) clareza e ordenação na exposição do pensamento; e 3) correção e fluência da linguagem em 
registro culto. 
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2010. 
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