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Resumo 
 

O objetivo do projeto desenvolvido é de criar um constructo teórico a fim de auxiliar 

nos estudos literários de narrativas juvenis brasileiras. Empenhamos-nos em compreender 

melhor o gênero juvenil nas suas múltiplas dimensões, selecionamos e estudamos alguns 

textos da literatura juvenil brasileira desde a década de 1970. Além disso, explicitamos suas 

variações em termos de modalidades narrativas, analisando as obras da literatura juvenil 

brasileira em fichas de leituras para serem publicadas no site desenvolvido com o grupo de 

pesquisa do projeto, a fim de auxiliar nos estudos literários do país. 

Foram escolhidos como objeto de pesquisa os livros da literatura juvenil brasileira a 

partir da década de 1970, pois, com os reflexos das obras de Monteiro Lobato, nesse período 

houve um crescimento intenso das produções literárias desse gênero no Brasil, no qual até 

então o mais comum eram as publicações de traduções das obras da literatura juvenil 

estrangeira. Também cabe aqui salientar, que no contexto de repressão, dada em alguns 

momentos históricos no país, como a ditadura de 1964 a 1985, os escritores encontraram na 

literatura juvenil uma linguagem menos transparente para questionar o real, representavam 

simbolicamente os conflitos sociais brasileiros. Logo ênfase dada à literatura para as crianças 

e os jovens deve-se em grande parte ao alargamento de seus receptores, que deixa de ser só a 

infância para se transformar em público de todas as idades. 

Com a preocupação de se criar um panorama definindo a literatura juvenil no país, foi 

planejado o site do projeto para que a divulgação dos resultados alcançados pelo grupo de 

pesquisa fosse feita. Assim criamos um banco de fichas de leitura dos livros da literatura 

juvenil brasileira da década de 1970 até 2011, atualmente estamos em processo de revisão de 

todas as fichas produzidas, a fim de alcançar uma uniformização dos termos para publicação 

com a finalidade de que outros cidadãos possam usufruir dos resultados alcançados. 
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