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Resumo da Dissertação: 

Na presente pesquisa, observamos o trabalho de produção intelectual e mediação cultural que Ana 
Maria Machado realizou através da coluna Criança é Criança, publicada no Jornal do Brasil aos 

domingos (1975-1980). Tratando-se de uma coluna sobre produção cultural que versava sobre 

diversos temas, escolhemos dar ênfase às discussões sobre literatura infantil. Para observar o trabalho 
de Ana Maria Machado, nos propomos, primeiramente, a compreender o periódico no qual a coluna 

Criança é Criança estava inserida: o Jornal do Brasil. Vimos que o JB teve importante circulação nos 
anos 1970 (BARBOSA, 2010), sendo um dos principais jornais cariocas. Também observamos que o 

Caderno B – caderno de cultura em que a coluna Criança é Criança era publicada – se tornou um marco 

para o jornalismo cultural (LIMA 2006; VIEIRA, 2016). Em segundo lugar, consideramos que seria 
fundamental entender a discussão literária que antecedeu a escrita da coluna que estudamos. Assim, 

mobilizamos publicações do Jornal do Brasil que tinham como foco os debates em torno da literatura 
infantil (1960 e 1974). A partir deste levantamento, conseguimos observar temáticas e disputas que 

ajudam a perceber como Ana Maria Machado se inscreveu, posteriormente, no debate literário. Por 
último, observamos e analisamos a coluna Criança é Criança e o trabalho de mediação cultural 

realizado por Ana Maria Machado. Iniciamos tal análise pela materialidade da coluna, sua organização 

e inserção no Jornal do Brasil. Depois, vimos, através das publicações, como a escritora discutia 
questões relacionadas às características infantis e aos direitos das crianças. Também indicamos como 

os textos escritos por Ana Maria Machado dialogavam com o contexto ditatorial e se configuravam 
como movimentos táticos (CERTEAU, 2014). Apresentamos, em seguida, suas considerações sobre 

literatura infantil e qualidade do texto literário; vimos como a autora compreende a literatura a partir 

de pressupostos estéticos, entendendo o leitor infantil como capaz de intervir no texto (CANDIDO, 
1985; CERTEAU, 2014; PERROTTI, 1986). Fechamos nosso estudo indicando como Ana Maria Machado 

se deslocou por diferentes espaços e atuou simbolicamente (XAVIER, 2016), interferindo no debate 
sobre produção cultural para infância. Portanto, a autora pode ser considerada uma intelectual 

mediadora (SIRINELLI, 2003; ALVES, 2019; GOMES & HANSEN, 2016). 
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