
 

 

 
 

Nos dias 08 e 09 de maio de 2014, 150 pessoas, entre elas especialistas, professores, 

gestores públicos, formadores de professores, estudiosos da literatura infantil do Brasil, 

da França, do México, da Colômbia, da Espanha estiveram reunidos no Seminário 

Internacional Literatura na Educação Infantil: acervos, espaços e mediações, em Belo 

Horizonte. Este seminário foi uma das primeiras ações do Projeto Leitura e Escrita na 

Educação Infantil, uma parceria do Ministério da Educação (COEDI/SEB), da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CEALE e NEPEI), da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Nas mesas que se seguiram durante dois dias intensos de debate, reafirmou-se a 

importância da literatura na Educação Infantil não apenas na formação de leitores, mas 

na própria constituição dos sujeitos. Foram discutidas questões tais como: Qual literatura 

para as crianças menores de seis anos? Que práticas educativas devem ser 

desenvolvidas na Educação Infantil em relação à literatura? Como orientar professores e 

demais promotores de leitura na constituição de acervos, na sua manutenção e na 

organização dos espaços e contextos da Educação Infantil? Como as políticas públicas 

podem assegurar a adequada formação de mediadores de leitura, para atuação junto às 

crianças menores de seis anos? Que políticas devem ser implantadas para favorecer o 

contato da criança com livros de literatura de qualidade?   

 

O e-book contém os textos gentilmente disponibilizados pelas conferencistas 

deste evento, que se consagrou como um momento importante para a 

discussão sobre as práticas de leitura e escrita em instituições educacionais que 

atendem crianças menores de seis anos de idade. 



 

 

Nossos mais sinceros agradecimentos a todos que nos ajudaram e, em 

especial, à querida professora e companheira Lígia Cademartori que não pode 

apanhar o fruto que ela tão generosa e competentemente nos ajudou a plantar e 

a cuidar.  

  

Desejamos a todos uma ótima leitura.  

 

 

Maria Fernanda Nunes, Mônica Correia Baptista, Patrícia Corsino, Rita de 

Cássia Freitas Coelho e Vanessa Ferraz Almeida Neves. 
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