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A Técnica em Assuntos
Universitários da UEL, Juraci

Gatto Locateli, está lançando seu
primeiro livro infantil, “Era uma vez
uma menina”, uma autobiografia que
tem o objetivo de incentivar novos
leitores a descobrirem o universo da
literatura e do conhecimento. O livro
tem ilustração do designer Mário
Nakano, ex-estudante da UEL, e
retrata parte da infância de Juraci, no
sítio da família, na Vila Oriental,
município de Pérola, no noroeste do
Paraná. A publicação sai pela EDUEL,
com tiragem de 190 exemplares.

Segundo a autora, o livro é
paradidático e representa o
resultado de pesquisa realizada por
Juraci no início dos anos 2000,
realizada durante a Especialização
em Lazer na área da Educação
Lúdica. O estudo foi feito na
Ludoteca da UEL, observando as
crianças que frequentavam o lugar.
Juraci observou que apenas uma
criança mantinha o hábito de
emprestar os livros infantis.

A partir desta constatação, ela
começou a incentivar os pequenos
contando histórias e incentivando a
leitura dos livros. Ao final de uma
semana, outras crianças
começaram a buscar a prateleira,
demonstrando interesse pela
leitura. “A literatura é um lazer e as
crianças hoje são obrigadas a ler,
sem qualquer prazer. Impor o
hábito não funciona”, defende.

A inspiração para contar histórias
veio do avô, sr. José Amado, que
gostava de contar casos para a neta.
A partir daí ela despertou o interesse
por histórias e livros. Para chegar ao
resultado final, Juraci também
buscou inspiração em autores
infantis consagrados como Monteiro
Lobato, Ruth Rocha, Ziraldo e os
irmãos Grimm. A escritora lembra
que o texto do livro representa a
introdução do seu Trabalho de
Conclusão da Especialização, que
chamou atenção da orientadora, a
professora Cleide Vítor Batista, do
Departamento de Educação.

Biografia -  A história é contada

“Era uma vez uma menina...”
Servidora técnico-administrativa lança livro infantil pela editora da UEL,

resultado de uma Especialização na área de Educação Lúdica

em primeira pessoa, com Juraci
relatando memórias da infância. A
menina gostava dos brinquedos
feito à mão, bonecas
confeccionadas com espiga de
milho. Carretéis de linha viravam

brinquedo, assim como latas e até
biscoitos. Pedras também se
transformavam em dados e até o
chão de barro representava um
painel para desenhar.

Os desenhos assinados por

Com o objetivo de facilitar o
acesso da comunidade
universitária à produção editorial
da UEL, a Editora da UEL e a Pró-
reitoria de Extensão (PROEX)
fizeram o pré-lançamento do
EDUEL Social. O projeto visa
disponibilizar aos estudantes,
técnicos e professores os livros
da EDUEL de forma subsidiada.

Aos estudantes serão
concedidos descontos com base
na avaliação econômica e social.
Alunos atendidos pelos
programas do Serviço de Bem
Estar à Comunidade (SEBEC)
terão as maiores faixas de
desconto - 100% (e-books) e 50%
(livros impressos). A avaliação
socioeconômica será conduzida

Mário Nakano dão vida às letras e
conseguem levar o leitor ao cenário
do sítio na Vila Oriental, no
noroeste do Paraná. Para a autora,
o resultado final surpreendeu,
considerando a qualidade do papel
e da impressão e a diagramação.
Ela estima que os desenhos, com
traços precisos e competentes,
garantem metade do conteúdo
transmitido pela história.

Prestes a se aposentar na
Universidade, onde trabalha desde
1982, a servidora pretende apostar
na carreira de escritora infanto-
juvenil, além de investir no
universo da fotografia, que tem
como hobby, e na arte de
contadora de histórias. Atualmente
ela faz um trabalho voluntário, no
Departamento Infantil da Igreja
que frequenta. Juraci já tem
concluído um segundo livro que
tem o título provisório “Nascem as
cores”. Nesta história ela volta a
revelar um pouco da inquietação
que tinha quando criança. Muito
curiosa, ela se questionava o
porquê dos tons das flores, plantas,
paisagens. Esta teoria consta do
livro, que ela prefere não revelar
antes da publicação.

Editora e Proex lançam Eduel Social
pelo SEBEC, com o uso de dados da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos.

Conforme divulgou a direção da
EDUEL, para marcar o pré-
lançamento do Eduel Social, até o
final de abril foram concedidos os
seguintes descontos: estudantes
90%, técnicos e professores 80%
para compra de e-books e
estudantes 45% de desconto,
técnicos e professores 35% na
aquisição de livros impressos.

As condições especiais são
válidas para integrantes da
comunidade interna, sendo que é
necessário o envio dos seguintes
dados pessoais para o e-mail
eduelsocial@eduel.com.br: nome
completo, CPF, número de
matrícula ou número da chapa

funcional, além do título do livro,
autor, ISBN, formato do livro
(impresso ou e-book).

Feita a solicitação, a equipe da
EDUEL responderá ao e-mail com
um Código Promocional e com as
instruções para a efetivação da
compra. Como a expedição do
Código Promocional é feita pelos
parceiros comerciais da EDUEL, o
prazo de envio pode ser de uma a
duas semanas.

O livro impresso será
comercializado, a partir das
condições especiais de pré-
lançamento do Projeto EDUEL
Social, exclusivamente, na Livraria
da EDUEL, mediante apresentação
de documento comprobatório, com
foto, de vínculo com a UEL.

Juraci buscou inspiração em autores infantis consagrados como Monteiro Lobato, Ruth
Rocha, Ziraldo e os irmãos Grimm


