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Expediente

Mundo da Leitura
 Editorial

Foto: Eurico Salis

Prof. Dr. Tania Mariza Kuchenbecker Rösing
Coordenadora do Centro de Referência de Literatura 
e Multimeios

Aproposta sempre renovada de práticas leitoras hiper-
midiais, planejadas e realizadas no contexto do Centro 
de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da 
Leitura, laboratório de leitura do Curso de Letras do 

Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas da Universidade de Passo 
Fundo, e a sua continuidade por quase duas décadas, permite que se 
prossiga compartilhando os caminhos percorridos com professores e 
estudantes de diferentes níveis e sistemas de ensino. Objetiva-se, com 
isso, identifi car os princípios teóricos que subsidiam essas práticas 
leitoras e os efeitos alcançados entre profi ssionais que atuam como 
agentes de leitura e os leitores em formação, proporcionando, desse 
modo, momentos de refl exão sobre seu formato, sua complexidade, 
e as possibilidades de sua continuidade, de sua pertinência, por ser 
um trabalho sistemático. 

Entre os compromissos que são assumidos com crianças e jovens 
pelas agências promotoras do ensino e da aprendizagem, especial-
mente a escola e a universidade, o ato de ler precisa ser encarado como 
uma das funções mais complexas do cérebro humano, uma vez que 
abrange amplos processos cognitivos e psicolinguísticos. Abrange, 
portanto, o desenvolvimento de potencialidades desses sujeitos para 
atuar no mundo, não apenas identifi cando sinais, símbolos, textos, 
mas podendo criar mecanismos críticos que precedem a interação 
e a integração nos diferentes lugares e nas distintas situações em 
um mundo cada vez mais tecnológico. 

Ler é compreender textos, interpretá-los e apropriar-se de seus 
conteúdos em suas relações com linguagens artísticas e manifesta-
ções culturais. Muitas aprendizagens signifi cativas se efetivam por 
meio da habilidade de descobrir e de interpretar o mundo, a partir 
do universo da família, do envolvimento com os diferentes grupos 
da escola e da sociedade, pelas possibilidades de interpretar o que 
subjaz ao escrito, ao representado, ou seja, os não ditos. É o ato de ler 
entendido como parte do desenvolvimento humano dos estudantes, 
dos professores, do público em geral. E na sua promoção, emergem 
inconfundíveis “rotinas”. 

O processo de desenvolvimento da leitura nos seres humanos 
está vinculado ao estabelecimento de práticas de leitura rotineiras 
entre adultos, jovens e crianças desde a gestação, ainda no útero 
materno. Mais especifi camente, entre a mãe e o fi lho, entre o pai e 
o fi lho, entre os avós e o neto. A abrangência do desenvolvimento 
da leitura inicia na família, e em programas de saúde pública (PIM 
– Programa Primeira Infância Melhor), momento este de preparação 
da gestante como leitora. Nesse sentido, propõem Tussi e Rösing 
(2009)², no contexto do Programa Bebelendo, uma ação de incentivo 
à leitura que se inicie com a conscientização da gestante e que tenha 
continuidade com atividades envolvendo pais, cuidadores e seus 
bebês durante os três primeiros anos de vida. Para tanto, deve ser um 
programa educacional – não paternalista – vinculado a programas 
de promoção da saúde e que envolva, preferencialmente, crianças 
que vivem em condições desfavoráveis, atuando, assim, como um 
instrumento capaz de amenizar as desigualdades sociais. 

Desenvolve-se, nesta primeira fase da formação leitora da 
gestante, a leitura silenciosa, solitária, meditativa paralelamente à 
leitura em voz alta de narrativas e poemas, e também a proposição 
de brincadeiras como parlendas, travalínguas, quadrinhas, canções. 

São atividades leitoras feitas durante a gestação e que serão repetidas 
pela mãe, pelo pai e pelos avós para o bebê após seu nascimento. 
Não se está defendendo a realização de rotinas automatizadas, mas 
momentos de leitura prazerosos, de ampliação do conhecimento das 
diferentes espécies literárias, de aprofundamento da sensibilidade 
pelo viés da experiência estética. Mais adiante, entre o professor e 
o pequeno leitor em formação, há que se assegurar a presença e a 
permanência de livros, de revistas, de textos apresentados em dis-
tintas materialidades, entre os brinquedos aos quais as crianças têm 
acesso. Há que se assegurar o direito ao manuseio desses materiais, 
colocando-os em lugares de aproximação fácil que possam estimular 
as crianças a manuseá-los. 

Ao contrário dessa previsibilidade, em que se encontram textos 
literários consagrados, mas ainda no contexto da realização de rotinas 
de leitura, é que se pode ler, e, por isso mesmo, signifi car textos 
transgressores, desescolarizados, distantes dos cânones defendidos 
pela universidade, muito diferentes dos clássicos. É a implementação 
de leituras desgarradas, deslocadas de um acervo entendido como 
leitura qualifi cada. Leituras estranhas ao já posto, ao já consagrado, 
atendendo às características dos novos tempos, dos novos modos 
de ler. Leituras que estão sendo realizadas por novos leitores, numa 
espécie de contradição aos objetivos da escola e da universidade. 

Neste caso, não são  pais e professores que se constituem como 
exemplo diário de aproximação com materiais de leitura. Jovens que 
têm se constituído como leitores-autores, plenos de entusiasmo, apon-
tam os caminhos que desejam trilhar em suas experiências leitoras. 
Envolvem-se com certos produtos, com certos  livros e manifestam 
uma alegria que provoca a curiosidade de pais e professores. Também 
estes precisam  incluir em sua rotina de leitura, o envolvimento com 
textos que lhes causam determinada estranheza. Nenhuma crítica é 
consistente sem que se passe por essa nova “experiência estética”. 
É necessário ainda ter acesso a materiais de leitura, apresentados 
em outros suportes, produzidos em outras linguagens. Há que se 
considerar, também, não apenas o texto, mas a circunstância da 
leitura, o contexto vivenciado pelo leitor no momento da leitura 
e, ainda, as condições de interação desse leitor adulto com o texto 
descolado e com outros textos de igual modo desescolarizados.  

Tais considerações permitem que se entenda a permanência do 
ato de ler como foco de estudos, pesquisas, práticas, devido ao seu 
potencial no processo de construção de conhecimentos assumido 
pelo leitor em formação, pelo leitor profi ciente, no desenvolvimento 
de sua sensibilidade, na sustentação do processo de atribuição de 
signifi cados ao material de leitura. 

Ao observar o mundo e os segmentos que o compõem, o sujeito 
leitor tem a oportunidade de compreender o que está posto, o que 
está dito, o que está explicitado e de entender ainda os não ditos. 
O mesmo processo acontece quando se está diante de um texto, 
apresentado em um dos formatos, do impresso ao digital: faz-se 
necessário entender o que está explicitado, bem como entender o 
que subjaz nas entrelinhas, independentemente do suporte.  

A preocupação com os diferentes modos de ler e de escrever 
contemporâneos determina o olhar mais atencioso dos professores 
de diferentes níveis de ensino, dos pais e das autoridades educacio-
nais relativamente aos interesses, às preferências e às necessidades 
de crianças e jovens na aproximação com materiais de leitura. Tal 
fato implica, portanto, o envolvimento com materiais impressos – 
livros, revistas, histórias em quadrinhos, jornais, manuais –, com 
textos apresentados em diferentes suportes digitais – smartphones, 
tablets –, com linguagens artísticas – teatro, pintura, música, dança, 
escultura, ilustração, fotografi a –, com manifestações culturais – 
folclore, cultura popular, grafi te. 

Essa amplitude demonstra o compromisso dos leitores e dos 
leitores em formação contemporâneos com a circulação de textos do 
impresso ao digital, com a circulação social nos diferentes espaços, 
do urbano ao rural, do universitário ao ensino fundamental, com a 
família em suas ligações com diferentes grupos sociais e profi ssionais. 
A leitura implica sentidos, signifi cados. Desenvolve-se a partir de 
um leitor situado em determinado espaço, em determinado tempo, 
na diversidade dos suportes, em determinada relação com o material 
específi co a ser signifi cado, em determinada circunstância, a partir 
das histórias e das vivências desse leitor situado, promovendo uma 
ação prazerosa. 

Há que se estabelecer rotinas de leitura. De livros, revistas, 
histórias em quadrinhos e jornais. De conteúdos veiculados em 
meio digital. De comparação de um mesmo tema apresentado em 
distintos suportes, com diferentes tons, identifi cando-se as diversas 
interlocuções, as diferentes intenções. De emergência em qualquer 
espaço e tempo a partir do manuseio de equipamentos móveis. De 
elaboração de comentários sobre os conteúdos lidos. De estímulo 
ao envolvimento com novos materiais de leitura. 

Nas diferentes faixas etárias, o que muda são os materiais de 
leitura. O entusiasmo pelo ato de ler deve permanecer. O desejo 
de divulgar as experiências vividas na leitura e por intermédio 
dela deve ser uma constante. São rotinas de leitura que, ao lado do 
desenvolvimento de hábitos de higiene, do aprendizado de normas 
de conduta, de direitos e deveres individuais e sociais, sem dúvida, 
precisam ser cultivadas, marcando o agir e o sentir. 

Nas práticas leitoras hipermidiais, sugeridas pelos integrantes 
do Mundo da Leitura, a rotina constitui-se em abordar, em equipe 
interdisciplinar, leitura-literatura-artes-manifestações culturais-tec-
nologias, tudo do impresso ao digital, a partir de um tema gerador 
das refl exões, observados os subtemas peculiares às distintas faixas 
etárias. Neste ano, “Leituras transgressoras, leitores jovens, suportes 
e linguagens”. Observem, caros leitores, cada prática proposta no 
contexto desse tema. Elaborem suas considerações críticas. Aguar-
damos suas manifestações.

¹CHARTIER, Roger; CHARTIER, Anne-Marie. Conferência 
a duas vozes. In: RÖSING, Tania Mariza Kuchenbecker 
(Org.). Leitura e identidade na era da mobilidade. Passo 
Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2016.
²TUSSI, Rita de Cássia; RÖSING, Tania, M. K. Programa 
bebelendo: uma intervenção precoce de leitura. São Paulo: 
Global, 2009.

A busca  pela formação de leitores 
dentro e fora da universidade

“São suas  práticas da leitura e da escrita, mais do que 
nossos  discursos, que vão decidir a sobrevivência ou 
a morte do livro, o apagamento do passado ou sua 
presença perpetuada”.

Roger Chartier¹
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Projeto Livro do 
Mês - 10 anos

Mundo da Leitura
  Livro do Mês - 10 anos

O município de Pas-
so Fundo, no ano 
de 2006, recebeu 
o título de Capital 

Nacional da Literatura, após o 
presidente Luís Inácio Lula da 
Silva sancionar a Lei Federal 
11.264, de 02/01/2006, oriun-
da de projeto apresentado à 
Câmara Federal pelo deputado 
Beto Albuquerque. Da mesma 
forma, por indicação do então 
deputado estadual Luciano 

Azevedo, Passo Fundo também 
tornou-se Capital Estadual da 
Literatura, por meio da Lei nº 
12.838, de 13/11/2007, da As-
sembleia Legislativa/RS. Uma 
das ações proposta no Projeto 
Passo Fundo – Capital Nacio-
nal da Literatura é o Projeto 
Livro do Mês, que visa a con-
solidar o processo de forma-
ção de leitores, oferecendo aos 
alunos a oportunidade de ler 
um livro, debatê-lo com o au-
tor presente e apropriar-se das 
ideias emergentes das discus-
sões desenvolvendo atitudes 
positivas frente à leitura.

Como o projeto acontece

O O Projeto Livro do Mês é 
uma promoção da Prefeitura Mu-

nicipal de Passo Fundo e da Uni-
versidade de Passo Fundo, institui-
ções que defendem a periodicidade 
de ações de leitura não apenas do 
texto impresso, mas também de 
textos apresentados em diferentes 
suportes, paralelamente ao envol-
vimento com outras linguagens. 
Propiciam o desenvolvimento do 
gosto pela leitura e ampliam o co-
nhecimento e a sensibilidade dos 
leitores, o que resulta na aquisição 
de uma cultura de leitura pelo viés 
da sintonia entre educação, cultu-
ra e tecnologia, efetivando o cres-
cimento cultural da comunidade 
passo-fundense como um todo. 

Essa parceria foi fi rmada 
no mês de junho de 2006, após a 
construção da proposta do Proje-
to Passo Fundo – Capital Nacio-

Maria Augusta D’Arienzo
Professora das redes 

estadual e municipal de 
ensino de Passo Fundo. 

Mestre em Educação - UPF

nal da Literatura. A organização 
do projeto, a cada ano, inicia por 
volta do mês de novembro com 
a escolha de sete ou oito obras e 
dos respectivos escritores, como 
também das editoras participan-
tes. A comissão interinstitucio-
nal se reúne para a seleção das 
obras observando alguns crité-
rios, entre eles: ser obra de lite-
ratura nacional contemporânea 
voltada para jovens, compor ca-
tálogos de editoras, sites e blogs, 
ser avaliada mediante parecer de 
professores universitários e cons-
tar, de preferência, em listas de 
autores premiados no Brasil e no 
exterior, em prêmios literários 
reconhecidos nacional e interna-
cionalmente. Observa-se que não 
há repetição de editoras ao longo 
do ano de execução e procura-se 
diversifi car os gêneros literários 
e a editoração das obras escolhi-
das. Logo, a comissão entra em 
contato com as editoras e, após 
o aceite, a lista com a programa-
ção do ano é encaminhada à Se-
cretaria Municipal de Educação, 
à 7ª Coordenadoria Regional de 
Educação e ao Instituto de Filo-
sofi a e Ciências Humanas/Curso 

Marina Colasanti no encontro com alunos e professores do Curso de Letras / 2009

Joel Rufi no dos Santos  na sessão de autógragos 
com  alunos de escolas públicas / 2010

Jorge Furtado na sessão de autógrafos com as turmas de Eja e do Curso de Letras / 2006
Walcyr Carrasco no encontro com escolas públicas / 2008
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de Letras/UPF, para a divulgação 
e convite às escolas, professores e 
alunos, com o objetivo de motivá-
-los a participar, bem como a reali-
zar a leitura prévia da obra.

É importante salientar a 
parceria entre as editoras respon-
sáveis pela publicação do livro do 
mês, às quais cabe viabilizar o des-
locamento dos (as) autores (as); a 
Prefeitura Municipal, que adquire 
duzentos e cinquenta exemplares 

ídos pela Secretaria Municipal de 
Educação entre as demais escolas 
da rede. Dessa forma, cada escola 
recebe por ano cerca de 40 exem-
plares ou 8 títulos de livros literá-
rios para inclusão no acervo da sua 
biblioteca. A Biblioteca Pública 
Municipal Arno Viuniski, o Lar-
go da Literatura e o Quiosque de 
Leitura Roberto Pirovano Zanatta 
também recebem exemplares de 
cada título, para o empréstimo à 
comunidade em geral. 

A Universidade de Passo 
Fundo disponibiliza os livros para 
o Centro de Referência de Lite-
ratura e Multimeios - Mundo da 
Leitura e para as bibliotecas da 
estrutura multicampi onde houver 
turmas de graduação em Letras.

Público envolvido 

O público alvo do Livro do 
Mês são alunos do Ensino Funda-
mental e Médio, das modalidades 
de Educação de Jovens e Adultos 
e Educação Especial, universitá-

Sérgio Vaz no encontro com o Curso de Letras / 2012

Ilan Brenman no encontro com o Curso de Letras / 2011

Escolas Municipais no encontro com Christopher Kastensmidt / 2016
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Lilia Schwarcz e Spacca no encontro com escolas públicas / 2016

de cada obra, produz o material de 
divulgação e fi nancia o transporte 
dos alunos da rede pública muni-
cipal de ensino para o seminário; 
a Universidade de Passo Fundo, 
responsável pela hospedagem e 
alimentação dos convidados; e 
o Serviço Social do Comércio de 
Passo Fundo (Sesc), que cede gra-
tuitamente o seu teatro para a rea-
lização dos seminários do projeto. 

O acervo de duzentos e cin-
quenta livros, primeiramente, é 
distribuído entre as seis ou mais 
escolas participantes da edição do 
projeto, de acordo com o número 
de alunos envolvidos de cada ins-
tituição. Posteriormente, a escola 
inclui cinco exemplares na sua bi-
blioteca e os demais são distribu-

rios, professores universitários e 
da rede pública e privada de ensi-
no. Também visa a atender a co-
munidade em geral interessada 
em literatura. Na rede municipal, 
a Secretaria Municipal de Educa-
ção organiza um rodízio entre as 
trinta e cinco escolas para que 
todas participem ao menos de 
um seminário no ano, sendo que 

nários: um à noite para alunos e 
professores universitários, alu-
nos e professores da modalidade 
de Educação de Jovens e Adul-
tos, Ensino Médio e comunidade 
em geral; outro seminário, que 
atinge cerca de trezentos e cin-
quenta alunos e professores do 
Ensino Fundamental e da Edu-
cação Especial, oriundos da rede 

normalmente participam cerca 
de seis escolas municipais por 
mês. As escolas estaduais e par-
ticulares participam por adesão. 
Há escolas que participam de to-
dos os seminários do ano. 

O público universitário é 
convidado a participar de todas 
as edições, e os alunos que fazem 
parte dos cursos oferecidos na 
estrutura multicampi participam 
quando há edição no seu respec-
tivo campus. A comunidade em 
geral é convidada a participar em 
todas as edições e seminários, e 
sua participação é efetivada por 
adesão. 

A cada edição mensal são 
oferecidos três ou quatro semi-

municipal de ensino; o terceiro, 
direcionado aos alunos e profes-
sores do Ensino Fundamental e 
Médio da rede estadual e parti-
cular de ensino do município; e 
o quarto, quando realizado, em 
um campus da UPF que oferece o 
Curso de Letras. Oito edições do 
Livro do Mês são desenvolvidas 
ao longo do ano letivo, iniciando 
no mês de março e prosseguindo 
nos meses de abril, maio, junho, 
agosto, setembro, outubro e no-
vembro. 

Os seminários possuem, 
na sua dinâmica, espaço para 
explanação do escritor. Nesse 
momento, há uma fala sobre o 
livro e sobre as demais obras do 
escritor, trabalhos e pesquisas 

Escolas Municipais no encontro com Christopher Kastensmidt / 2016
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desenvolvidas por ele, e outros 
temas pertinentes ao livro. Há, 
também, a conversa entre os par-
ticipantes e o escritor, situação 
que permite aos alunos fazerem 
questionamentos, manifesta-
rem suas curiosidades e dúvidas 
acerca da obra. Os seminários 
são fi nalizados com uma sessão 
de autógrafos. 

Ao término dos seminários 
é solicitado a alguns participan-

dêmicos do Curso de Letras, por 
sua vez,  o Centro de Referência de 
Literatura e Multimeios – Mundo 
da Leitura aplica práticas leito-
ras com o mesmo objetivo. Já os 
professores da rede municipal de 
ensino trabalham a obra com seus 
alunos sem essa mediação, por ser 
o município um dos promotores 
do projeto e distribuir um número 
de exemplares signifi cativos para o 
trabalho de leitura prévia.  

a textos de diferentes naturezas e 
realizando, dessa forma, um con-
ceito abrangente de leitura. A con-
tação de histórias está presente 
nas práticas, como forma de va-
lorizar a expressão da oralidade, 
incentivando alunos e professores 
à leitura. 

As práticas leitoras são 
elaboradas e desenvolvidas pela 
Comissão Interinstitucional, por 
monitores (funcionários e esta-
giários da UPF) e professores (do 
Curso de Letras e da rede munici-
pal e estadual de ensino) envolvi-
dos diretamente com o Centro de 
Referência de Literatura e Multi-

to, em março de 2006, a obra lida e 
discutida com o público acadêmi-
co foi Enquanto a noite não chega, 
de Josué Guimarães (L&PM). Para 
marcar este período de atividades, 
o escritor e cineasta Tabajara Ruas 
foi o convidado para falar sobre o 
livro É tarde para saber, de Josué 
Guimarães (L&PM), em março 
deste ano. O escritor participou de 
seminários com o público acadê-
mico, alunos e professores da rede 
pública de ensino.

Publicações
Ao fi nal de cada ano, é feita uma 

publicação, em formato de livro, 
com o registro das obras e autores 
presentes no projeto e dos respec-
tivos roteiros das práticas leitoras 
aplicadas nas escolas, visando a 
sua utilização pelos professores. 
Tais obras são distribuídas gratui-
tamente a todas as escolas da rede 
municipal, estadual e particular 
de ensino do município de Passo 
Fundo.

Raphael Montes no encontro com o Curso de Letras / 2014

Ricardo Azevedo na sessão de autógrafos com alunos de escolas públicas /  2016

Stela Barbieri no encontro com 
escolas públicas / 2014.

Tabajara Ruas no encontro em homenagem a Josué Guimarães com o Curso de Letras / 2016

meios - Mundo da Leitura. O pla-
nejamento de uma prática leitora 
hipermidial é complexo, mas tam-
bém é complexo e signifi cativo o 
ato de ler, bem como vivenciar a 
leitura na perspectiva interdisci-
plinar, multimidial.  

As práticas leitoras são 
agendadas com o professor de re-
ferência do projeto na escola, sem-
pre na primeira semana de cada 
mês em que há edição do projeto. 
Normalmente, utiliza-se cerca de 
uma hora e meia para a sua apli-
cação. Habitualmente, no dia da 
realização da prática leitora, os 
alunos e professores já realizaram 
a leitura prévia da obra.Porém, 
quando o livro possui uma narra-
tiva longa, programa-se na prática 
leitora uma contação da história, 
preservando o seu fi nal. 

 O Projeto Livro do Mês 
completou 10 anos em março de 
2016. Na primeira edição do proje-

tes colocarem por escrito a sua 
opinião sobre a obra, o autor e o 
evento. Também, como forma de 
avaliação, os monitores do Mun-
do da Leitura fazem observações 
e registro fotográfi co.

Preparação para os 
seminários

Além da leitura prévia da 
obra, são oferecidas práticas lei-
toras em preparação aos seminá-
rios, e para auxiliar na refl exão 
sobre a obra indicada, às escolas 
da rede estadual e particular de 
ensino de Passo Fundo. Aos aca-

Essas práticas são ativida-
des desenvolvidas a partir de um 
roteiro que procura trabalhar com 
diferentes suportes e linguagens 
com vistas à formação do leitor 
multimidial.  São desenvolvidas 
nos espaços escolares, ou seja, 
nas escolas participantes, a cada 
edição, para alunos e professores 
envolvidos, e também no Mundo 
da Leitura. Essas atividades par-
tem da leitura do texto literário, 
analisando-o num contexto de 
interação com músicas, pinturas, 
fotografi as, ilustrações, vídeos de 
entrevistas, animações, fragmen-
tos de fi lmes, dando acesso, assim, 
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Nessa primeira década de realização 
do Projeto Livro do Mês foram lidas 
74 obras, e discutidas presencialmente 
com 74 escritores, com o apoio 
de 33 editoras brasileiras. É uma 
comprovação de que as questões de 
leitura podem se efetivar a partir de 
parcerias inteligentes e sensíveis.

Autores e obras selecionados ao longo de 10 anos
2006
• Josué Guimarães (in memoriam) – 
Enquanto a noite não chega – L&PM
• Jorge Furtado – Meu tio matou um cara 
e outras histórias – L&PM
• Luis Augusto Fischer – Quatro negros – 
L&PM
• Caio Riter – O rapaz que não era de 
Liverpool – Edições SM
• Ignácio de Loyola Brandão – O segredo 
da nuvem – Global
• Jorge Miguel Marinho – Lis no peito: um 
livro que pede perdão – Biruta
• Mirna Pinsky – A grande viagem – 
Mercuryo Jovem
• Daniel Munduruku – Crônicas de São 
Paulo – Callis

2007
• Pablo Morenno – Por que os homens não 
voam? – WS Editores
• Celso Gutfreind – Grilos - Artes e Ofícios
• Paulo Bentancur – Bodas de osso - 
Bertrand Brasil
• Gustavo Bernardo – Desenho mudo - 
Ática
• Luiz Schwarcz - Minha vida de goleiro - 
Companhia das Letrinhas
• Gabriel Pensador - Um garoto chamado 
Rorbeto – Cosac Naify
• Marisa Lajolo - Destino em aberto - Ática

2008
• Jane Tutikian – Fica Ficando – Edelbra
• Ivanir Calado – A Caverna dos Titãs– 
Record
• Cristovam Buarque – O tesouro na rua – 
Rosa dos ventos - Record
• Luiz Antonio Aguiar – Confi dências de 
um pai pedindo arrego – FTD
• Walcyr Carrasco – Palavra não dita – 
Moderna
• Sacolinha – 85 letras e um disparo! – 
Global
• Fernando Bonassi – Declaração do 
moleque invocado – Cosac Naify

 2009
• Lilia Moritz Schwarcz e Spacca – D. João 
Carioca – Companhia das Letrinhas
• José Clemente Pozenato – O caso da 
caçada de perdiz – Maneco
• Marina Colasanti – La Joven tejedora e 
Do seu coração partido – Global
• Flávio Carneiro – A distância das coisas 
– Edições SM
• Rodrigo Lacerda – O fazedor de velhos – 
Cosac Naify

2010
• Joel Rufi no dos Santos – O barbeiro e o 
judeu da prestação contra o sargento da 
motocicleta – Moderna
• Emily Dickinson (Ângela Lago) – Um livro 
de horas – Scipione
• Toni Brandão – Kina, a surfi sta – 
Melhoramentos
• Luis Dill – De carona, com Nitro – Artes e 
Ofícios
• Heloísa Prieto – Cidades dos deitados – 
Edições Sesc SP / Editora Cosac Naify
• Luciana Savaget – Enigmas de Huasao: 
uma história peruana - Global
• Luís Pescetti - Dá pra acreditar? – Edições 
SM

 2011
• Mario Teixeira –  Alma de fogo: um episódio 
imaginado de Álvares de Azevedo – Ática
• Índigo – Um pinguim tupiniquim – 
Girafi nha
• Nelson Cruz – No longe dos gerais – Cosac 
Naify
• Maria José Silveira – O vôo da Arara Azul 
– Callis
• Ilan Brenman – Contador de histórias de 
bolso: Brasil – Moderna
• Sonia Rodrigues – Eu sou Maria/ Os doze 
trabalhos de Hércules – Formato
•Gustavo Melo – Acertando o alvo – Maneco

 2012
• Marcelo Carneiro da Cunha – Antes que o 
mundo acabe – Projeto
• Ondjaki – Ynari: a menina das cinco 
tranças – Companhia das Letras
• Miguel Sanches Neto – Amor de menino – 
Galera Record
• Klévisson Viana – Os três mosqueteiros em 
cordel – Leya
• Flávia Reis – Bernardo e o Enigma das 
Amazonas – Callis
• Sérgio Vaz – Literatura, pão e poesia – 
Global
• Tânia Alexandre Martinelli –  Pai? Eu?! – 
Atual/Saraiva
• Stella Maris Rezende –  A guardiã dos 
segredos de família – Edições SM

2013
• Beatriz Abuchaim – Habitantes de corpos 
estranhos – Projeto
• Uili Bergamin – Contos de amores vãos – 
Maneco
• Décio Teobaldo –  Pivetim – Edições SM
• Rafael Gomes – Tudo o que é sólido pode 
derreter – Leya

• Reginaldo Prandi – Os príncipes do 
destino – Cosac Naify

2014
• Dilan Camargo – Poeplano – Projeto
• Carina Rissi – Perdida: um amor que 
ultrapassa as barreiras do tempo – Record
• Stela Barbieri – Simbad, o marujo – 
Cosac Naify
• Suzana Montoro – Nem eu nem outro – 
Edições SM
• Raphael Montes – Dias perfeitos – 
Companhia das Letras
• Flávia Lins e Silva – Diário de Pilar em 
Machu Picchu – Zahar
• Carolina Munhóz – Feérica – Casa da 
Palavra

2015
• Anna Claudia Ramos – Petra do coração 
de pedra – Galera Record
• Rosana Rios – Pérola, o ano do dragão 
– Callis
• Ieda de Oliveira – As cores da escravidão 
– FTD
• Ulisses Tavares – Viva a poesia viva – 
Saraiva
• Florencia Ferrari – Palavra cigana – 
Cosac Naify

2016
• Josué Guimarães (Tabajara Ruas) – É 
tarde para saber – LP&M
• Ricardo Azevedo – Fragosas brenhas do 
mataréu – Ática
• Christopher Kastensmidt – A Bandeira 
do Elefante e da Arara: o encontro fortuito 
– Devir
• Manu Maltez – Desequilibristas – 
Peirópolis
• Fábio Yabu – A Última Princesa – Galera 
Record
• Danilo Leonardi – Por que Indiana, 
João? – Giz Editorial
• Angelo Brandini – O bobo do rei – 
Companhia das Letrinhas
• Rosa Amanda Strausz – Uólace e João 
Victor – FTD
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Christopher Kastensmidt

C hristopher Kas-
tensmidt é escri-
tor, desenvolvedor 
de jogos e profes-

sor universitário. Nasceu em 
Houston, Texas, em 1972, e 
mora em Porto Alegre desde 
2001. Além disso, é membro 
da SFWA (Associação de Es-
critores de Ficção Científi ca 
e Fantasia dos Estados Uni-
dos), coorganizador da Odis-
seia de Literatura Fantástica 
e já exerceu a função de Dire-
tor Criativo da Ubisoft Brasil.

Como se deu sua trajetória de 
formação leitora?
A minha formação leitora come-
çou no berço, onde a minha mãe 
costumava ler para mim de noite. 
Nasci caçula de cinco, e tive a sor-
te de herdar os livros dos irmãos 
mais velhos. Na infância, meu 
pai me levava para a biblioteca 
local nos fi nais de semana, onde 
eu sempre trocava uma pilha de 
livros por outra. Durante o verão, 
a biblioteca dava prêmios para os 
alunos, baseados no número de li-
vros lidos durante as férias, o que 
para mim simplesmente juntou o 
útil ao agradável. Sempre alcancei 
as premiações máximas.

De que modo você passou a se 
interessar pelo folclore e pela 
história do Brasil, e como 
teve a percepção de que pode-
riam se tornar um objeto de 
investigação para a criação de 
literatura fantástica?
A história é um assunto que sem-
pre me interessou, desde pequeno. 
Nos anos 90, quando comecei a 
conhecer o Brasil, busquei leituras 
variadas para aprender o portu-
guês, várias delas eram livros his-
tóricos. Fui introduzido ao folclore 
nacional através de um projeto de 
jogo digital da minha antiga em-
presa, a Southlogic Studios. Em 
2001, preparamos uma proposta 
para um título ambientado na fl o-
resta amazônica, que infelizmente 
nunca foi realizado. Porém, a pes-
quisa que fi z relativa ao folclore 
nacional fi cou guardada para sem-
pre na memória. Em 2006, uma 
época em que eu estava escreven-
do e publicando contos no mer-

cado internacional, ocorreu-me a 
ideia de ambientar uma obra de 
literatura fantástica no Brasil. Ba-
seado nas minhas leituras anterio-
res, escolhi a época colonial e, de 
imediato, integrei personagens do 
folclore nacional. Vindo de fora, 
sempre achei estes elementos ins-
tigantes e imaginei que podiam ser 
interessantes também para o pú-
blico estrangeiro. Assim nasceu A 
Bandeira do Elefante e da Arara, 
cujas histórias já alcançaram deze-
nas de milhares de leitores em seis 
idiomas, foram adaptadas para 
quadrinhos e, em breve, outras 
mídias.

Você escreve narrativas para 
livros e para jogos. Quais 
são as diferenças de escrever 
para cada um deles?
Para livros, quadrinhos, fi lmes e 
TV escrevemos histórias lineares 
com protagonistas defi nidos. Às 
vezes, utilizamos as mesmas técni-
cas nos games, mas a mídia tam-
bém nos deixa tomar caminhos 
radicalmente diferentes. Podemos 
criar histórias não-lineares. Pode-
mos até deixar o jogador desenvol-
ver seu próprio protagonista. Ima-
gine escrever e publicar um livro 
sem defi nir quem é o protagonista 
e sem saber o que vai acontecer 
no fi nal! Muitas vezes, escrever 
um game é assim. Nesses casos, o 
autor precisa pensar mais em si-
tuações e decisões do que em um 
enredo fi xo.

Comente sobre sua experiên-
cia com o RPG (Role Playing 
Game). Qual é o impacto da 
utilização desses jogos por 
alunos e professores em sala 
de aula?
Comecei a jogar muito cedo, com 
oito ou nove anos, e continuei na 
adolescência. O RPG tem um papel 
muito forte no meu desenvolvi-
mento. Jogar RPG é uma experiên-
cia social e intelectual que ajuda a 
ensinar o desenvolvimento da nar-
rativa e o trabalho em equipe, mas 
acho que sua força ainda maior é 
no desenvolvimento de empatia, 
um aspecto fundamental na for-
mação dos jovens. O RPG força o 
participante a encarar outro papel, 
a pensar e agir como outro. Por 

isso é uma ferramenta poderosa 
para a sala de aula, e as técnicas 
do RPG podem ser aplicadas bem 
cedo, mesmo sem utilizar as regras 
formais dos sistemas comerciais.
Você tem uma perspectiva de 
trabalho que se direciona à 
criação de conteúdo transmí-
dia. Esse processo se dá arbi-
trariamente ou a sua escrita 
já é pensada para futuros des-
dobramentos em outras lin-
guagens e suportes? Comente 
um pouco sobre essa forma de 
produção de conteúdo.
Certamente este trabalho não é ar-
bitrário. Fui treinado nas técnicas 
de criação transmídia na Ubisoft, 
uma grande multinacional de ga-
mes, que abriu meus olhos às pos-
sibilidades. Hoje em dia, raramen-
te gasto tempo em projetos que não 
possuem potencial de desenvolvi-
mento transmídia. Parcialmente, é 
uma questão de alcance. Cada mí-
dia chama atenção às outras, então 
eu sei que um livro meu vai ganhar 
mais leitores quando também pos-
suir um game, e vice-versa. Tam-
bém me divirto muito trabalhando 
com várias mídias ao mesmo tem-
po. A minha primeira paixão foi o 
livro, mas sempre gostei de outras 
mídias: games, fi lmes, quadrinhos, 
RPG, fi cção interativa e outras. 
Além disso, cada mídia oferece ca-
racterísticas diferentes para contar 
estórias. Com um game posso ofe-
recer uma narrativa interativa que 
não posso oferecer em um fi lme. 
Com um livro em quadrinhos pos-
so oferecer elementos visuais que 
não vou ter em um livro de prosa. 
Com a prosa posso aprofundar nos 
pensamentos das personagens. 
Por isso, concentro-me primeiro 
em criar mundos ricos, cheios de 
oportunidades narrativas e defi no 
caso por caso qual mídia vou uti-
lizar, com base nas necessidades 
particulares de cada estória.

O leitor ubíquo, novo perfi l de 
leitor, está conectado às redes 
sociais por meio de dispositi-
vos móveis e a leitura tornou-
-se fragmentada. Como as no-
vas mídias e a postura mais 
ativa do leitor repercutem no 
processo de criação do escri-
tor?

O mundo digital é uma faca de 
dois gumes para o escritor. Pri-
meiro, o alcance potencial da 
escrita é muito maior. Estima-
-se que há cerca de 2 bilhões de 
smartphones no mundo nesse 
momento. Qualquer desses apa-
relhos é capaz de ler os meus li-
vros. Ao mesmo tempo, a conver-
gência de dados quer dizer que 
meu livro está disputando esta 
mesma tela com fi lmes, games, 
música e outras mídias. Então, 
preciso cada vez mais pensar em 
como vou chegar neste leitor. 
Parte da solução descrevi acima, 
com meu trabalho com transmí-
dia. Não me considero autor de 
livros, sou autor de mídias, sen-
do uma dessas o livro. Outra par-
te da solução reside no próprio 
canal. Nesse mesmo aparelho 
cheio de fi lmes, músicas e outras 
mídias, o leitor também acessa 
suas redes sociais. Existe o po-
tencial para este leitor passar de 
uma postagem na sua rede para 
meu livro com um único toque na 
tela. Destaco essa parte porque 
esse conceito é tão fundamental: 
o leitor está potencialmente a um 
toque do dedo de distância da mi-
nha obra. Este modelo é tão longe 
do antigo, de precisar fi sicamente 
levar o consumidor à obra, que 
muitas pessoas e empresas estão 
falhando por ainda não o compre-
ender. Então, meu trabalho não é 
apenas escrever, preciso também 
facilitar essas conexões. A postu-
ra mais ativa do leitor ajuda nesse 
aspecto, porque o próprio leitor 
pode criar esse elo.
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Seminário do Livro do Mês
A edição do Projeto Livro 

do Mês de junho des-
te ano teve como obra 
discutida entre o públi-

co acadêmico, escolas municipais e 
estaduais, e comunidade em geral, 
o livro Desequilibristas, do músico, 
artista plástico, escritor, cineasta e 
skatista Manu Maltez. Foram reali-
zados três seminários com a presença 
do autor, em que os leitores puderam 
ouvi-lo falar a respeito de sua traje-
tória artística e de leitura, e sobre a 
concepção da obra em questão, com 
espaço para o diálogo. A respeito da 
interação com os leitores de Passo 
Fundo, Manu Maltez comenta que 
se surpreendeu com a preparação dos 
alunos para os seminários, de uma 
forma que, segundo ele, “não pareceu 
autoritária. Senti as pessoas muito à 
vontade. Achei que realmente existe 
um prazer. Conseguiram despertar 
esse prazer pela leitura”. 

Essa colocação aponta para uma 
percepção visível, por parte do autor, 
do resultado de todo o trabalho anterior 
a cada edição, em práticas leitoras 
realizadas nas escolas e no Mundo da 
Leitura e no comprometimento dos 
professores envolvidos, algo que tem 
sua importância também validada 
pela acadêmica do terceiro semestre 
do Curso de Letras/UPF, Mirian 
Seibert Nascimento, ao referir-se às 
atividades direcionadas ao Ensino 
Superior: “Através do trabalho de 
conhecimento da obra e do autor, que 
temos o privilégio de acompanhar no 
Mundo da Leitura, acaba ocorrendo 
uma identifi cação com o que o autor 

disse ou quis dizer, com a forma de 
ele expor suas ideias, identifi cação 
com algumas convicções, uma 
aproximação entre mundos que 
pareciam tão distantes. Esse processo 
tornou a interação com o autor um 
acontecimento natural, a interação 
simplesmente se estabeleceu”.

Se o trabalho de todos os agentes 
envolvidos com os seminários 
tem importância fundamental no 
aprofundamento do debate da obra 
indicada entre os alunos, e na sua 
preparação para o encontro com 
o autor, há que se reservar grande 
parte dos méritos pelo envolvimento 
daqueles que participam das 
atividades também ao conteúdo do 
livro e à sua capacidade de mobilizar 
os leitores. Isso, de fato, foi uma 
marca dessa edição do Livro do 
Mês, uma vez que a obra de Manu 
Maltez tem como tema centralizador 
a cultura do skate, englobando 
de modo geral os elementos que 
circulam em torno dessa cultura e se 
apresenta como um livro de poesia 
e artes plásticas com um forte apelo 
jovem.

O livro Desequilibristas ocupa 
um espaço diferenciado do lugar 
comum daquilo que se entende 
habitualmente como estética 
urbana. Na obra, o que se destaca 
é a subjetividade do skatista e sua 
relação com o ambiente da cidade, 
numa proposta de linguagem literária 
e visual que foge ao clichê do rap e 
do grafi te ao representar a metrópole 
com traços muitos particulares e 
uma poesia abertamente gráfi ca. 
O que está posto em foco é a vida 

entre edifícios, carros, transeuntes 
solitários, lotações e a subversão 
dessa desordem urbana por meio de 
uma pequena prancha de madeira 
com rodas. Manu Maltez comenta: 
“Não gosto muito dessa coisa da 
estética do surf, do skate. Às vezes 
acabam sendo prisões, caixas em 
que você entra e isso atrapalha na 
expressão. O skate é tão livre no 
andar, então ele não pode fi car preso 
numa estética. Por isso, também, eu 
quis fazer gravura em metal, trazê-lo 
para a poesia (que não é essa poesia 
do rap). Imaginei o João Cabral 
escrevendo sobre skate, coisas 
assim, que normalmente você não 
associa. Seria muito mais simples se 
eu fi zesse um livro de grafi te, com 
hip hop e skate. Acho os movimentos 
importantes, mas não sou eu”.

Os alunos que participaram dos 
seminários, e conversaram com o 
autor, fi zeram comentários a respeito 
do que gostaram no livro. Dieniffer 
de Paula, do 9º ano da EEEM Maria 
Dolores Freitas Barros, disse que, 
na obra, “o que mais chama atenção 
são as pinturas, suas rimas. Pinturas 
que realmente mostram o que o 
skatista faz”, e Gabriélli Zulpo, do 
1º ano do Ensino Médio do Colégio 
Tiradentes comentou: “as gravuras 
me chamaram mais a atenção, pois 
elas são um poço de mistérios, cada 
vez que você olha dá para ver algo 
novo”.  Maria Eduarda Rosa, do 
9º ano da EMEF Frederico Ferri, 
comentou sobre a experiência de 
participar dessa edição do Livro 
do Mês: “Acho que é muito bom, 
para pensar que os skatistas não são 

Manu Maltez no encontro com escolas públicas / 2016

vândalos”, e completou “Acho muito 
bom falar com o escritor e falar sobre 
suas artes”.

Além do formato tradicional 
dos seminários, houve também 
uma apresentação musical de Manu 
Maltez com a participação do músico 
Pipo Pegoraro. O show, também 
chamado Desequilibristas, trouxe 
uma adaptação dos textos do livro 
para a canção e exibiu ao público 
mais uma das facetas artísticas do 
autor, que apesar de declarar que “o 
desenho para mim é a base de tudo”, 
considera: “há essa percepção de 
existir uma abertura em mim. De 
ver que era sensível a várias artes e 
sentir essa sensação de fazer e gostar 
daquilo, ver que era possível”.

Com essa edição, o Projeto Livro 
do Mês completou suas atividades no 
primeiro semestre de 2016 de modo 
especial. Houve o envolvimento de 
alunos, tanto dos acadêmicos da UPF 
(a turma do 7º semestre do Curso de 
Letras fez uma intervenção poética 
durante o seminário realizado na 
universidade e mediou o encontro 
com o autor), como das crianças 
da educação básica (a exemplo 
dos alunos da EEEF Irmã Maria 
Margarida, que apresentaram um 
número de dança e declamaram 
poemas do livro Desequilibristas, 
no seminário realizado no Teatro 
do Sesc), além da participação da 
comunidade, especialmente com 
a presença de representantes da 
Associação dos Skatistas de Passo 
Fundo. Envolvimento que certamente 
buscar-se-á reforçar ainda mais nas 
edições que estão por vir.

Manu Maltez no encontro com o Curso de Letras / 2016

Obra Desequilibristas, de Manu Maltez
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 As práticas leitoras são atividades desenvolvidas pela equipe do Mundo da Leitura, voltadas para professores e alunos 
de todas as idades, da rede pública ou privada. Numa perspectiva hipermidial, as práticas envolvem a literatura, o cinema, as 
artes plásticas, a fotografi a, a música, a linguagem informatizada, o teatro, a dança, as histórias em quadrinhos, os aplicativos 
e os games com o objetivo de contribuir na formação de leitura de estudantes e professores.  Neste ano, o tema Leituras trans-
gressoras, leitores jovens, suportes e linguagens norteou as atividades desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.  

Práticas leitoras hipermidiais

A prática leitora “No covil dos vilões: a representação do mal nas 
histórias” é destinada aos alunos de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, com 
o objetivo de explorar elementos simbólicos de histórias infantis tradicionais 
e contemporâneas relacionados à forma de representação dos vilões. Por meio 
de uma adaptação para o teatro de sombras da história “Vassilissa, a formosa”, 
recontada por Tatiana Belinky no livro Sete contos russos, são apresentados os 
personagens antagonistas partindo de sua representação clássica, em fi guras 
como a bruxa e a madrasta. A atividade propõe uma leitura das características 
desses personagens e a relativização do estereótipo do vilão. Pretende 
demonstrar, com isso, como os personagens maus trazem em si uma riqueza 
de sentido e podem ser – por meio da representação de angústias e problemas 
– uma forma de lidar com confl itos de diferentes naturezas, e um caminho para 
o autoconhecimento. 

1º e 2º anos – No covil dos vilões: 
a representação do mal nas histórias

EMEF Daniel Dipp - Passo Fundo Apresentação do teatro de sombras

“Medo de quê? Diferentes faces do medo infantil” é a prática leitora 
destinada a crianças da Educação Infantil, entre 4 e 5 anos, com o objetivo 
de realizar uma refl exão acerca dos medos infantis. A obra literária utilizada 
chama-se Voa, João, escrita por Marinete D’Angelo e publicada pela MultiRio. 
Durante a contação da história, procura-se sensibilizar as crianças no intuito 
de atingir a temática da atividade, visando a promover, posteriormente, uma 
discussão a respeito do medo de cada um. A desmistifi cação do medo, nesse 
período, é importante para que a criança possa perceber que, às vezes, sentir 
medo tem seu lado positivo. 

Educação Infantil - Medo de quê? 
Diferentes faces do medo infantil

EMEI Estrela da Manhã - Passo Fundo

EMEI Toquinho de Gente - Passo Fundo
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Direcionada aos alunos de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, a prática leitora “Sítio do Picapau Amarelo: entre leituras e aventuras” objetiva sensibilizar 
os estudantes acerca da obra infantil de Monteiro Lobato. Durante a atividade, os alunos são convidados a assistir à contação de uma história do livro Caçadas 
de Pedrinho, e instigados a refl etir sobre o Sítio, seus personagens e as diversas aventuras presentes no livro. Em seguida, participam da brincadeira “Quem 
sou eu?”, que tem o objetivo de apresentar de forma descontraída os personagens principais do Sítio, demonstrando que a obra de Monteiro Lobato pode ser 
trabalhada na escola desde que aconteça a mediação do professor. Por fi m, as monitoras apresentam o autor Monteiro Lobato e outras obras escritas por ele.

3º e 4º anos – Sítio do Picapau Amarelo: entre leituras e aventuras

EMEF Santo Antônio - Passo Fundo Colégio Notre Dame Aparecida - Carazinho

EMEF Fredolino Chimango - Passo Fundo

A prática leitora “Narrativas visuais: a cultura da imagem na 
contemporaneidade” é direcionada para os alunos de 7º, 8º e 9º anos, e tem 
como objetivo promover a leitura crítica de imagens (a fotografi a, o desenho, 
a pintura, o cinema, a gravura, o grafi te, os quadrinhos e a publicidade), 
desafi ando os alunos a perceberem seu potencial estético, narrativo, híbrido 
e hipermidial. As obras que norteiam a atividade são o livro Ordinário, de 
Rafael Sicca, e os cartuns da obra Só dói quando eu respiro, de Caulos. Dentre 
as imagens apresentadas está a fotografi a “A menina afegã” (1984), de Steve 
McCurry, que se tornou mundialmente conhecida após ter sido capa na revista 
norte-americana National Geographic. A prática também propõe aos alunos 
a produção de narrativas visuais por meio do desenho e da montagem de 
fotografi as. 

7º, 8º e 9º anos – Narrativas visuais: a 
cultura da imagem na contemporaneidade

EEEM Professora Lucille Fragoso 
de Albuquerque - Passo FundoEEEM Armindo Edivino Schwengber - Colorado

EMEF Elpídio Fialho - Marau

Destina-se aos estudantes de 5º e 6º anos do Ensino Fundamental a prática leitora “Narrativas confessionais: as multifaces dos diários”, e tem como objetivo 
reconhecer as características do gênero textual narrativas confessionais, a partir de obras conhecidas do público, como os diários, literários ou não. Realiza-
se a leitura das ilustrações das obras Diário de um banana, de Jeff Kinney, e Diário de uma garota nada popular, de Rachel Renee Russell, desenvolvendo 
um diálogo sobre as características desse gênero textual, e as diferenças entre a escrita fi ccional e a pessoal. São apresentadas outras obras, como o Diário de 
Anne Frank e o diário digital da jovem Malala Yousafzai, a ativista paquistanesa que foi perseguida pelo Talibã e recebeu o Prêmio Nobel da Paz, elucidando a 
importância histórica e social dessas memórias.

5º e 6º anos – Narrativas confessionais: as multifaces dos diários
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Desenvolvida com base nas preferências literárias dos jovens, a prática leitora “Narrativas distópicas: jovens em confronto com a sociedade” é direcionada 
aos estudantes do Ensino Médio. O objetivo é apresentar as narrativas distópicas, que mostram sociedades futuristas vivendo em condições de opressão, 
desespero ou privação, estabelecendo relação com a sociedade atual e suas formas de comportamento. As obras utilizadas são Maze Runner: correr ou morrer, 
de James Dashner, e o fi lme com mesmo título. Os alunos conhecem os personagens interagindo por meio de cartas com informações de cada um e assistem a 
trechos do fi lme, estabelecendo relação entre obra literária e audiovisual, bem como com as características dessas e semelhanças com outros títulos, como Jogos 
Vorazes, Divergente, Neuromancer e Feios.

Ensino Médio – Narrativas distópicas: 
jovens em confronto com a sociedade

Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino (IESTA) - Marau Colégio Estadual Três Mártires - Palmeira das Missões

“Corações descontrolados: ciúme, paixão e crime passional”, é a prática 
leitora desenvolvida para o Ensino Superior. Aborda a temática do ciúme a 
partir de corações descontrolados da vida real e da literatura. O objetivo é 
realizar a leitura da obra Otelo, de William Shakespeare, promovendo a 
discussão dos temas ciúme, paixão e crime passional, evidenciados também 
em textos de outras linguagens, como música, pintura, história em quadrinhos 
e audiovisual. Nessa perspectiva, a discussão da atividade acontece por meio 
da leitura da obra, exposição de conceitos pertinentes e leitura em voz alta 
de fragmentos de poemas, romances e contos previamente selecionados. O 
desfecho acontece com a audição de uma música sobre o tema proposto. 

Ensino Superior – Corações descontrolados: 
ciúme, paixão e crime passional

Nível III do Curso de Letras/UPFNível I dos cursos de Pedagogia, Agronomia, Engenharias e Psicologia da UPF 
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RETROSPECTIVA DO PROJETO 
ARTE & LITERATURA 

AOS SÁBADOS
O projeto Arte & Literatura aos sábados iniciou suas atividades 

no ano de 2009 com o objetivo de envolver a comunidade em 
geral com a arte e a literatura por meio de diferentes linguagens. 

Desde então, foram realizadas apresentações de dança, música, leituras 
dramáticas, rodas cantadas, exibições de fi lmes e animações, contação de 
histórias, ofi cinas, brincadeiras, entre outras atividades que dialogam com 
o universo artístico-literário.

Nesse contexto, foi realizada a Festa do Saci Pererê, na edição de 
outubro de 2015 – mês em que se comemora o Dia do Saci, conforme 
o projeto de lei nº 2.762, de 2003, com o objetivo de manter o contato 
de adultos e crianças com lendas folclóricas. A lenda do Saci remonta a 

Arte & Literatura “Especial Saci Pererê”

Edição com o tema “Literatura e Jogos” 

a Monteiro Lobato. Nesse mês, comemora-se o Dia Nacional da Literatura 
Infantil, no mesmo dia em que se celebra o nascimento do autor, 18 de abril, 
por ser ele considerado o símbolo da literatura infantil. As histórias do Sitio 
do Pica-Pau Amarelo são reconhecidas por crianças de diferentes idades e 
se popularizaram ainda mais depois de serem adaptadas para a televisão.  
As histórias escritas por Lobato estimulam a criatividade, a imaginação e 
são fonte de diversão. Também são uma oportunidade do leitor ampliar seu 
vocabulário, conhecer outras culturas e desenvolver seu raciocínio lógico. 

A história contada, “No rastro da onça pintada”, do livro Caçadas 
de Pedrinho, proporcionou interação do público com a obra do escritor. 
Após a contação, foi realizada a brincadeira “Quem sou eu?”, na qual 
os participantes devem identifi car um personagem com perguntas que 
remetem às suas principais características. Além disso, foi realizada uma 
ofi cina com paper toys. 

No mês de maio, o projeto Arte & Literatura aos sábados desenvolveu 
atividades relacionadas à literatura e aos jogos. A abordagem da linguagem 
audiovisual e da dança, juntamente com uma  brincadeira de adivinhação, 
proporcionaram novas experiências aos participantes.

Foi exibida a história “A princesa e o sapo”, dos irmãos Grimm, 
produzida pelo programa de TV Mundo da Leitura. Em consonância com a 
história, foram propostos o jogo Just Dance 2014, na plataforma Xbox, e a  
confecção de sapos de origami. 

 A edição do mês de junho contemplou a temática Cultura Popular. 
A proposta foi envolver o público com a arte, a literatura, a música e as 
brincadeiras populares, desde a ambientação dos espaço, ornamentado com 
a reprodução de pinturas de importantes artistas sobre o tema.  A literatura 
foi apresentada por meio do  teatro de bonecos da história “Melancia e 
Coco-mole”, recontada por Sílvio Romero. Na sequência os leitores foram 
convidados a participar da tradicional pescaria, de uma ofi cina de origami, 
rodas cantadas e outras brincadeiras. Esse foi mais um encontro festivo de 
crianças, jovens e adultos, em sintonia com a arte e a literatura.

O projeto Arte & Literatura aos sábados dará continuidade às suas 
atividades, que acontecem gratuitamente no último sábado de cada mês, 
durante o segundo semestre, sempre direcionado a todos os públicos.

diferentes culturas, e segundo o folclorista Câmara Cascudo, os primeiros 
registros desse personagem são no século 19. O gorro vermelho é de herança 
europeia, a personalidade traquina e brincalhona de infl uência portuguesa, 
o cachimbo e a perna são da cultura africana, por ter perdido a outra num 
jogo de capoeira. O Saci Pererê é muito popular no sul e sudeste do Brasil 
e mais reconhecido no universo infantil. Os participantes envolveram-se 
com ofi cinas de origami e brincaram com quebra-cabeças temáticos.

A edição do projeto Arte & Literatura realizada em novembro de 2015 
envolveu a temática natalina. O Grupo de Contadores de Histórias do 
Mundo da Leitura apresentou a história “O pinheiro de Natal”, de Cândido 
de Alencar Machado. A leitura dramática da história buscou sensibilizar 
os ouvintes para a refl exão sobre o espirito natalino, a compaixão, o amor, 
a generosidade. Nessa tarde festiva, o público participou de ofi cinas de 
kirigami e origami, em que as crianças, pais e avós produziram estrelas e 
árvores natalinas. Foi nesse clima de interação, brincadeira e partilha de 
experiências que o Mundo da Leitura celebrou o Natal.

O primeiro encontro de 2016 aconteceu no mês de abril e foi dedicado 
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O Mundo da Leitura sediou no mês de abril, o 1º Laboratório de Cultura 
Digital na Educação: novos modos de ler e escrever. O encontro, realizado em 
parceria com o grupo Anime Tchê, teve como objetivo apresentar aos jovens 
experiências de escrita, leitura e cultura digital de maneira criativa e inovadora. 
Essa foi uma das atividades que integrou o 4º Seminário Nacional de Inclusão 
Digital (Senid/ UPF). 

As atividades foram realizadas entre a noite de segunda-feira (18/04) e a 
madrugada de terça-feira (19), das 22h às 2h, e atraíram a atenção de muitos 
jovens acadêmicos e da comunidade, interessados em jogos, literatura e cultura 
digital. Durante o encontro, conheceram ações relacionadas às culturas geek, 
digital e nerd, como ofi cinas sobre mangás, RPG e Munchkin (jogo de cartas), 
exibição de animes, séries e fi lmes, freeplay de games e um quiz relacionado 
ao mundo nerd.

Na noite do encontro, o Prof. Adriano Canabarro Teixeira, organizador do 
Senid, salientou: “Precisamos criar espaços como esse para que nos mostrem 
de que forma essa cultura, essa lógica de viver e interagir com o mundo, pode 
contribuir para fazermos uma educação que seja para este século”. Ao comentar 
sobre a importância das atividades, a Prof. Tania Rösing, coordenadora do 
Mundo da Leitura, que também se fez presente no encontro, afi rmou: “O nosso 
objetivo é cada vez mais nos aproximarmos dos jovens, dos gamers, de uma 
cultura que vocês dominam e trabalham e à qual,  muitas vezes, a escola e 
a universidade são completamente avessas. Não é o nosso caso, porque há 
19 anos fazemos questão de trabalhar com isso no Centro de Referência de 
Literatura e Multimeios. Queremos que esse espaço possa ser usado muitas 
outras vezes”, salientou.

Os jovens interagiram com os diferentes espaços e com o acervo de livros, 
revistas em quadrinhos e DVDs de fi lmes do Mundo da Leitura.  

Jovens e cultura digital no Mundo da Leitura

No mês de novembro de 2015, o Mundo da Leitura foi convidado a participar 
da 2ª Ciranda da Criança, promovida pela Escola Estadual de Educação Básica 
Antônio João Zandoná, de Barra Funda/RS. Segundo os professores da escola, 
o objetivo do projeto é estimular o gosto pela leitura e proporcionar atividades 
lúdicas que contribuam para o desenvolvimento integral dos estudantes. O 
público, formado por professores e alunos do ensino fundamental, participou 
das seguintes práticas leitoras: “Leitura audiovisual” (1º e 2º anos)”, “Leitura 
quadrinizada” (3º e 4º anos)”, “Narrativas de detetives” (5º e 6º anos), “Era 
uma vez...revisitando os contos de fadas” (7º, 8º e 9º anos e Ensino Médio). 
Posteriormente, foram convidados a assistir à apresentação do Grupo de 
Contadores de Histórias do Mundo da Leitura, com a leitura dramática da obra 
Saci-Pererê da mata escura, de Memélia de Carvalho, e a contação das fábulas 
“A garça velha”, “A rã e o boi” e “O corvo e o pavão”, de Monteiro Lobato.

Mundo da Leitura na 2ª Ciranda da Criança 
de Barra Funda/RS

Em novembro de 2015, o Mundo da Leitura participou da 29ª edição da 
Feira do Livro de Passo Fundo, que teve como tema “Para a cultura não existem 
fronteiras”. As atividades aconteceram no Bourbon Shopping e reuniram um 
público variado: escolas e comunidade em geral. O Grupo de Contadores 
de Histórias do Mundo da Leitura apresentou a leitura dramática da história 
“O coronel e o barbeiro”, de Ana Maria Machado, e os microespetáculos 
de bonecos Mestre Vitalino e Gutenberg e a prensa, além da presença dos 
personagens Reco-Reco e Gali-Leu, do programa de TV Mundo da Leitura, 
que interagiram com o público, fazendo brincadeiras e posando para fotos. 

Mundo da Leitura na Feira do Livro de 
Passo Fundo

Leitura dramática da história  “O coronel e o barbeiro”

Jovens interagindo no Mundo da Leitura  

Prática leitora “Narrativas de detetives” -  5º e 6º anos

O termo nerd surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 50 para 
designar as pessoas que gostavam de ciências, tecnologias e fi cção 
científi ca. Hoje o termo geek amplia o conceito de nerd. É uma gíria 
inglesa que se refere a pessoas “excêntricas” que gostam de games e 
tudo o que envolve a tecnologia eletrônica. São fãs de histórias em 
quadrinhos, livros, fi lmes, RPG, animes e séries. Este mercado da 
cultura pop tem conquistado cada vez mais os jovens, que promovem 
encontros para compartilhar jogos e leituras, orientando a difusão de 
produtos de entretenimento e o mercado editorial.

Saiba mais: http://culturanerdegeek.com.br/

As feiras do livro são sempre uma oportunidade para alunos, professores e comunidade em geral compartilharem novas experiências de lei-
tura. Não somente por entrarem em contato com livros de diferentes naturezas, mas também pelo envolvimento com atividades artísticas que 
contribuem para a sua formação leitora: teatro, música, dança, contação de histórias, entre outras. 
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Com o objetivo de ampliar o conhecimento de mestrandos, doutorandos 
e alunos de graduação, bem como de professores em geral sobre questões 
de leitura, foram lançadas importantes publicações na abertura do 6º 
Seminário Nacional de Língua e Literatura - Teoria e Ensino: Cultura e 
Identidade, ocorrido no mês de maio, na UPF.

A primeira publicação, Literatura e Identidade na era da mobilidade 
(UPF Editora), organizada pela Dr. Tania Rösing, registra as conferências 
ministradas no 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura 
e Patrimônio Cultural, realizado no período de 30 de setembro a 01 de 
outubro de 2015. Entre os textos dos conferencistas, estão produções de 
reconhecidos pesquisadores: Anne-Marie Chartier, Edvaldo Souza Couto, 
Francisco Marinho, Lúcia Santaella, Regina Zilberman e Roger Chartier. 

A segunda publicação, Leitura: história e ensino (Edelbra), organizada 
pelas pesquisadoras Dr. Regina Zilberman e Dr. Tania Rösing, foi lançada 
em Passo Fundo, no 6º Seminário Nacional de Língua e Literatura, e 
também na Unicamp, em Campinas/SP, no dia 12 de julho deste ano. O 
lançamento fez parte da sessão comemorativa à vigésima edição do COLE 
(Congresso de Leitura do Brasil). A obra apresenta textos de pesquisadores 
reconhecidos nacional e internacionalmente, como Ana Cláudia Gruszynski, 
Anne-Marie Chartier, Bethania Mariani, Elias José Torres Feijó, Ezequiel 
Theodoro da Silva, José Luís Jobim, Luís Augusto Fischer, Márcia Abreu, 
Maria da Glória Bordini, Marisa Lajolo, Miguel Rettenmeier, Regina 
Zilberman, Roger Chartier, Sandra Guardini Vasconcelos e Tania Rösing.

Essas duas obras foram viabilizadas por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), pelo Instituto Itaú Cultural, que, com 
esta iniciativa, reafi rma seu compromisso com as questões da cultura e da 
educação.

Ainda, entre os lançamentos realizados no 6º Seminário Nacional de 
Língua e Literatura está a obra Biblioteca, inovação e comunidades leitoras, 
organizada pela Dr. Tania Rösing e por Adriana Ferrari, diretora da Febab 
(Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários) e coordenadora da 
Unidade de Biblioteca e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura de São 
Paulo.

Na sequência, também houve o lançamento das publicações produzidas 
pela equipe de monitores do Centro de Referência de Literatura e 
Multimeios – Mundo da Leitura, todas com a coautoria da Dr. Tania 
Rösing, coordenadora do Centro. São elas: Projeto Livro do Mês 2013: 
a formação dos jovens leitores (UPF Editora), de Elisângela de Fátima F. 

Lançamento de publicações sintoniza 
ensino, pesquisa e extensão

de Mello, Fernanda Lopes da Silva, Lisandra Blanck e Lucas Antônio de 
Carvalho Cyrino; a coleção Roteiros de práticas leitoras para a escola III 
(UPF Editora), de Beatriz Calegari Segal, Eliana Rodrigues Leite, Eliana 
Teixeira, Elisângela de Fátima F. de Mello, Fernanda Lopes da Silva, Gisele 
Risson, Lisandra Blanck, Lisiane Vieira, Loreci Alves Marins, Lucas 
Antônio de C. Cyrino, Luis Fernando Portela, Mateus Mattielo Nickhorn 
e Renato Britto; e a coleção Roteiros de práticas leitoras para a escola 
IV (UPF Editora), de Eliana Rodrigues Leite, Elisângela de Fátima F. de 
Mello, Fernanda Lopes da Silva, Lisandra Blanck, Luís Fernando Portela 
e Mayara Corrêa Tavares.

Na ocasião, foi prestada uma homenagem à pintora, desenhista, 
pesquisadora e arte-educadora Maria Lucina Busato Bueno, que completou 
40 anos de trajetória artística, e cedeu gentilmente imagens de algumas de 
suas obras para as capas dos Roteiros de práticas leitoras para a escola IV.

A Dr. Tania Rösing comenta: “Queremos demonstrar que ensino, 
pesquisa e extensão se concretizam em produtos que são os livros. As 
obras vão ajudar na refl exão sobre as mudanças necessárias no ensino, nos 
diferentes níveis de escolaridade. Isso é extremamente signifi cativo para 
que as pessoas se deem conta de que a leitura não é algo intuitivo. É estudo, 
trabalho e envolvimento com estudos teóricos e com as práticas”.

Todas as publicações foram entregues gratuitamente aos estudantes e 
professores presentes no encontro.

Equipe Mundo da Leitura com a artista Maria Lucina Busato Bueno no lançamento da coleção 
Roteiros de práticas leitoras para a escola IV Lançamento dos livros no  6º Seminário Nacional de Língua e Literatura

Lançamento da obra Leitura: história e ensino, no 20º 
Congresso de  Leitura do Brasil, em Campinas/SP
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Roteiros de práticas leitoras para a escola III

Roteiros de práticas leitoras 
para a escola IV
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Dicas
A Sonata a Kreutzer 
Lev Tolstói

Infi delidade matrimonial, paixão carnal, ciúme doentio e crime 
passional são as características que circunscrevem esta novela, 
cujo nome provém de uma sonata de Beethoven, apresentada pela 
primeira vez em 1803. Tolstói constrói uma narrativa em que o 
personagem Pózdnichev dialoga com o narrador, numa viagem 
de trem, a fi m de relatar um acontecimento de sua vida: a morte 
de sua mulher. No decorrer da história, de completo teor psico-
lógico, o personagem, dotado de uma retórica incomparável, 
descreve o quão confl itante era a relação com sua mulher e es-
tabelece uma refl exão acerca da força que o sexo feminino tem 
em questões sociais. A obra é uma publicação da Editora 34.

A trágica história de amor envolvendo Otelo, Desdêmona 
e o astucioso Iago compõe o enredo da clássica peça Otelo, 
do dramaturgo inglês William Shakespeare, encenada pela 
primeira vez em 1604. Depois de inúmeras montagens e 
adaptações ao longo dos séculos, e de ter alcançado o posto 
de um dos maiores clássicos da literatura ocidental, a obra 
ganhou uma versão em HQ, dos quadrinistas Jozz e Akira 
Sanoki, atualizada para os leitores jovens. Essa graphic novel 
faz parte da coleção Shakespeare em quadrinhos, da editora 
Nemo, e foi publicada em formato físico e digital. 

Otelo
Jozz e Akira Sanoki

As Crônicas de Artur
Bernard Cornwell

A trilogia As Crônicas de Artur, 
composta pelos títulos O Rei do Inverno, 
O Inimigo de Deus e Excalibur, reconta 
a lenda do Rei Artur sob a perspectiva 
da fi cção histórica, reconstruindo, no 
contexto das ilhas britânicas do século 
V, os elementos míticos das lendas 
arturianas, e aproximando-os de uma 
representação realista. O narrador 
da história é Derfel, personagem 
criado por Bernard Cornwell para 
acompanhar a história de Artur e 
contá-la ao leitor como uma testemunha 
dos fatos. Os romances têm um peso 
de veracidade e são uma das melhores 
versões contemporâneas da lenda, 
com publicação no Brasil pela editora 
Record.

O medo que mora embaixo da cama
Mariza Tavares

Escrito em versos rimados, o livro de Mariza 
Tavares conta a história de Joãozinho, um 
menino que imagina muitas coisas. Quando 
deita em sua cama, no escuro, sente medo e 
começa a enxergar monstros ao ver os objetos 
que apresentam formas assustadoras em seu 
quarto. Nesta obra, o medo é apresentado 
de uma maneira lúdica e divertida. As 
ilustrações de Nina Millen, repletas de cores 
e formas, brincam com a imaginação dos 
leitores, instigando sua curiosidade sobre os 
acontecimentos vividos pelo personagem. O 
livro foi publicado pela editora Globo.
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Maze Runner: correr ou morrer 
James Dashner

Na obra Maze Runner: correr ou morrer, jovens são 
enviados a um labirinto para sobreviver. Todos tiveram a 
memória apagada e não sabem com que fi nalidade foram 
escolhidos para ser enviados a este lugar, chamado de Clareira. 
Fora deste espaço, o mundo se encontra em situação pós-

apocalíptica devido a uma doença que se propaga pelo ar e 
pode exterminar a humanidade. Narrativas distópicas como 
essa apontam como preferência entre os jovens e propõem uma 
discussão sobre o que futuro pode nos reservar – e nem sempre é 
como imaginamos, e qual a importância do jovem na sociedade. O 

livro é o primeiro da saga Maze Runner, escrito por James Dashner 
e publicado pela editora Vergara e Riba. 

A Bela e a Adormecida
Neil Gaiman 

Na obra A Bela e a Adormecida, Neil Gaiman revisita os contos de fadas em uma narrativa muito diferente 
daquelas que a maioria dos leitores conhece. O livro conta a história de uma rainha de longos cabelos 
negros e pele branca que, com a ajuda de anões, parte em busca do tecido mais bonito para o vestido de seu 
casamento e acaba por encontrar uma princesa enfeitiçada que dormia em sono eterno. A narrativa  mantém 
alguns elementos dos contos clássicos, mas aprofunda os confl itos humanos, instigando uma refl exão sobre os 
valores e costumes ao longo dos tempos.  As ilustrações de Chris Riddell, feitas com riqueza de detalhes em 
preto, branco e dourado, valorizam e enriquem a obra publicada pela editora Rocco. 

Muito capeta 
Angela Lago

Neste livro, Angela Lago conta a história de Maria Valsa e 
suas peripécias com o diabo, juntando numa narrativa singular, 
vários contos populares em que esse personagem aparece. A 
autora retoma temas tradicionais, em uma linguagem ritmada 
e ilustrações expressivas, como as artimanhas do Diabo Louro 
para seduzir as moças nos bailes e depois estragar a festa de 
todos com uma explosão de enxofre. A obra é editada pela 
Companhia das Letrinhas, e escrita e ilustrada por Angela 
Lago.  

Malala: a menina que queria ir para a 
escola 
Adriana Carranca

Adriana Carranca, em seu primeiro livro-
reportagem, conta a história da paquistanesa 
Malala Yousafzai, baleada pelo Talibã em 
2012 por defender a educação feminina, 
e a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio 
Nobel da Paz, em 2015, aos 18 anos. A autora 
também relata suas impressões sobre o Vale 
do Swat e a cultura daquela região. A obra, 
com ilustrações de Bruna Assis Brasil, é uma 
publicação da Companhia das Letrinhas.

Monstros
Gustavo Duarte

Monstros é uma narrativa visual que faz referência ao gênero tokusatsu (fi lmes de efeitos especiais japoneses) 
com a presença de um kaiju (besta estranha, monstro). Lembra séries como Spectreman e o fi lme Godzilla, ao 
contar a história de três monstros que aparecem misteriosamente e invadem uma cidade, neste caso Santos, em 
São Paulo. O personagem que aparece para combater esses monstros, porém, não é nenhum super-herói, mas o 
pacato senhor Pinô, um velho pescador dono de um bar que fi ca abandonado com a aparição dessas criaturas. A 
beleza e a dramaticidade dos desenhos de Gustavo Duarte conduzem o leitor por uma história repleta de ação e 

aventura. O obra é voltada para todas as idades e foi publicada pelo selo Quadrinhos na Cia, da editora Companhia 
das Letras. 
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Ficamos muito felizes com o tema abordado, com certeza veio 
a enriquecer o nosso trabalho de sala de aula. O uso de recursos e a 
forma como foi elaborada a proposta agradou a todos, professores 
e alunos, e serviu de suporte para dar continuidade ao projeto 
“Monteiro Lobato”, desenvolvido pelo 4º ano na escola. Despertou 
ainda mais o gosto pela leitura, tornando nossos alunos leitores. 
Eles foram muito bem recebidos e participaram ativamente de todas 
as atividades propostas. 

A partir dessa proposta, foram desenvolvidas referentes ao 
tema: a “Viagem ao céu”, no data show; pintura dos personagens 
do Sítio nas camisetas que foram usadas pelos alunos do 4º ano 
durante a “Festa do Sr. Livro”; imagem e texto, bem como outras 
atividades.

Professora Roseli Fior e Professora Luciane Formigheri.  
Turmas de 4º ano da EMEF Wolmar Salton - Passo Fundo   Prof. Roseli Fior e Prof. Luciane Formigheri com os alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental da  EMEF Wolmar Salton, de Passo Fundo, durante a participação na 
prática leitora “Sitio do Picapau Amarelo: entre leituras e aventuras”.

A proposta apresentada pelo Mundo da Leitura foi muito boa e 
dinâmica, com um tema presente na vida das crianças e até na nossa 
de adultos. A contação de histórias envolveu toda a turma e os alunos 
prestaram atenção. Também foi exibida a história em vídeo (muito 
dinâmico e interessante utilizar formas diferentes para trabalhar um 
mesmo tema). A parte do debate em que os alunos participaram foi a 
mais interessante. Todos queriam falar, dar sua contribuição. Fomos 
muito bem recebidos, o atendimento em todas as atividades foi 
excelente. 

Essa prática leitora contribuiu bastante, pois quando surgia qualquer 
difi culdade em nossa aula nos remetíamos ao personagem “João” da 
história, refl etindo a partir dela. Também é muito interessante o fato 
de a atividade do Mundo da Leitura ser sobre um pássaro que faz parte 
da nossa vida, já que na volta para a escola encontramos um joão-de-
barro, e os alunos cantaram a música da história. E da mesma forma, 
por bastante tempo, quando viam um pássaro na escola, perguntavam 
se era o joão-de-barro. 

Professora Giselda de Fátima da Silva Padilha
Turma de Educação Infantil da EMEI 

Cantinho Feliz – Passo Fundo

Prof. Giselda de Fátima da Silva Padilha com os alunos de Educação Infantil 
da EMEI Cantinho Feliz, de Passo Fundo, durante a participação na prática 
leitora “Medo de quê? Diferentes faces do medo infantil”.

A prática leitora “No covil dos vilões: a representação do mal 
nas histórias” deu vida e ressignifi cou histórias do imaginário das 
crianças. O teatro de sombras e a leitura de imagens trouxeram novas 
possibilidades para a mediação de leitura, posteriormente, na escola. 
As brincadeiras e interações realizadas mostraram o compromisso 
da equipe do Mundo da Leitura em acolher e tornar signifi cativa a 
interação com os alunos.

A partir da prática leitora, iniciamos o projeto “Os malvados” com 
a turma do 1º ano, em que revisitamos práticas cooperativas, bem 
como a mediação com os materiais escritos e de leitura, com propostas 
inferenciais baseadas nos personagens antissociais e heróis dos livros 
infantis (capa, cores, imagens, a relação do texto com a imagem, 
características físicas e psicológicas da personagem, entre outros 
elementos intertextuais). É, portanto, nosso desafi o estimular os alunos 
para que leiam e aprendam com prazer e com signifi cado, com o lema 
“Dê vida a um livro”.

Professora Luciana dos Santos.
Turma de 1º ano da EMEF Progresso – Quinze de NovembroProf. Luciana dos Santos com os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da 

EMEF Progresso, de Quinze de Novembro, durante a participação na prática 
leitora “No covil dos vilões: a representação do mal nas histórias”.
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A proposta da Prática Leitora que participamos foi muito bem conduzida. Com 
interação e dinamismo, tivemos um assunto pertinente e conhecido dos alunos 
sendo aprofundado. Eles se mantiveram empolgados e participativos, grande parte 
do grupo é leitor das obras apresentadas e puderam contribuir com a atividade.

Mesmo que os livros apresentados (Diário de um banana e Diário de uma 
garota nada popular) estejam na lista dos já lidos pela maioria dos alunos, pudemos 
refl etir sobre esse tipo textual, comparando com outros diários. Houve a refl exão 
quanto à importância desse texto, seu cunho social e acima de tudo sua função 
pessoal (o refl etir, o desabafar, o dirigir sentimentos e momentos). Certamente essa 
atividade contribuiu para com os alunos e com minha prática educativa. 

Professora Vanessa Dal Paz Ribeiro
Turma de 6º ano do Instituto Educacional Metodista - Passo Fundo

Prof. Vanessa Dal Paz Ribeiro com os alunos 6º ano do Ensino Fundamental  
do Instituto Educacional Metodista, de Passo Fundo, durante a participação na 
prática leitora “Narrativas confessionais: as multifaces dos diários”.

Na minha opinião, a prática leitora foi muito bem elaborada, pois 
despertou o interesse e a atenção dos alunos, que são atraídos muito mais 
pelas imagens do que pelas palavras. A partir dessa prática, acredito que 
eles passarão não apenas a olhar a imagem, mas a fazer uma leitura dela, 
considerando-a como um texto repleto de signifi cado. 

A interação com a turma foi excelente, pois demonstraram-se 
participativos e interagiram muito bem. A condutora da atividade 
valorizou muito as contribuições dos alunos, respeitando seus pontos 
de vista, e isso é muito positivo, pois eles se sentem bem. Com certeza 
essa prática está contribuindo para o meu trabalho em sala de aula, uma 
vez que melhorou a minha relação com os alunos. Eles se sentiram 
valorizados indo ao Mundo da Leitura e vendo que há pessoas que se 
importam com a aprendizagem deles, que estão disponibilizando seu 
tempo preparando atividades para eles. Além disso, uma atividade com 
essa qualidade fora do contexto da sala de aula sempre desperta interesse, 
chama a atenção e contribui muito para que o aluno melhore cada vez 
mais em sala de aula e, consequentemente, torne-se uma pessoa melhor.

Professora Daniela Bettin 
Turma da EMEF Dyógenes Martins Pinto - Passo Fundo

Prof. Daniela Bettin com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da EMEF 
Dyógenes Martins Pinto, de Passo Fundo, durante a participação na prática leitora 
“Narrativas visuais: a cultura da imagem na contemporaneidade”.

A proposta foi bacana, pois envolveu temática de interesse dos alunos, contextualizada por 
meio de texto audiovisual. Interessante, ainda, por ter fugido do habitual de sala de aula, onde 
raramente se trabalha dessa forma. Os alunos foram muito bem recepcionados e bem atendidos 
durante todo o tempo. A interação entre eles e os coordenadores da prática também se deu de 
forma interessante. As ideias trazidas eram complementadas por meio do conhecimento e da 
imaginação dos alunos. 

A prática contribui para a construção do conhecimento dos alunos, bem como para 
sua ampliação, no que se refere a narrativas distópicas, já que muitos não conheciam seu 
signifi cado, e outros o conheciam muito superfi cialmente. Destaca-se que a prática incitou 
os alunos a buscarem leituras envolvendo essa temática (livros da sacola e emprestados pelo 
Mundo da Leitura), o que contribuiu, sem dúvidas, no seu processo de formação leitora.

Professora Maire Fontana 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul - Campus Sertão
Prof. Maire Fontana com os alunos do Curso Técnico do Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, de Sertão, durante a participação na prática leitora “Narrativas 
distópicas: jovens em confronto com a sociedade”.

Julguei a proposta da atividade excelente, tanto pelo tema selecionado, 
como pela  metodologia desenvolvida. Considerando que a turma conduzida à 
prática leitora foi a de  Engenharia Civil, a maioria não conhecia o espaço até 
então. Surpreendentemente, dois alunos frequentam o Mundo da Leitura com 
regularidade. A prática leitora foi tão contundente que, terminada a atividade, 
os alunos quiseram  continuar discutindo o tema que foi abordado, negando-se 
a voltar à aula para os períodos fi nais. A prática leitora desenvolvida impactou 
os alunos: primeiro porque temas subjetivos como o amor e a traição, não são 
discutidos no curso de  Engenharia; segundo, porque vivenciam, no dia a dia, 
situações  semelhantes. Enfi m, repercutiu tanto que na aula seguinte retornamos.

Professor Eládio Weschenfelder 
 Nível I do Curso de Engenharia Civil/UPF

Prof. Eládio Weschenfelder com os alunos do nível I do Curso de Engenharia Civil/
UPF, durante a participação na prática leitora “Corações descontrolados: ciúme, paixão 
e crime passional”.
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Uma história...

Iamuricumás
As mulheres sem o seio direito

(Kamaiurá)

Em meio a uma grande festa, os índios 
haviam concluído a cerimônia de furar 
as orelhas de seus meninos, após a qual 
as crianças permanecem de resguardo. 
Segundo o costume, os homens da aldeia 
foram à pesca para alimentá-las, enquanto 
as mulheres prosseguiram com o corte dos 
cabelos.

Percebendo que os pais demoravam a 
chegar, o fi lho do pajé decidiu ir ao rio.

Lá ele pôde observá-los batendo o 
timbó e pegando muitos peixes.

Repentinamente, os índios 
transformaram-se em animais selvagens. 
Assustado, o menino correu à aldeia, 
relatando à sua mãe o que sucedera. Ela 
avisou as outras mulheres e, reunidas, 

Fonte: SILVA, Walde-Mar 
de Andrade e. Lendas e mitos 
dos índios brasileiros. 4.ed. São 
Paulo: FTD, 2015.p.108-111.

prepararam-se para fugir dentro de poucos 
dias, pois os homens da pescaria agora 
representavam perigo.

Pintaram-se e ornamentaram o corpo 
como se fossem homens. Em seguida, a 
esposa do pajé, diante do grupo, entoou 
um canto, conduzindo-o até a fl oresta. Lá, 
untaram-se de veneno, transformando-se 
em mamaé.

Após cantarem e dançarem dois dias 
sem cessar, pediram a um ancião que, 
colocando sobre as costas a casca de um 
tatu, seguisse na frente do grupo, abrindo-
lhe passagem. O homem passou a agir 
como se fosse o próprio animal.

As mulheres, indiferentes aos homens 
da pescaria, seguiram o seu caminho, a 

cantar e a dançar.

Elas levaram consigo mulheres de mais 
duas aldeias. Suas crianças foram lançadas 
ao rio, tornando-se peixes.

Ainda hoje, as Iamuricumás viajam 
dia a noite, armadas de arco e fl echa. 
Não possuem o seio direito, para melhor 
manejar suas aramas. 

E assim, cantando e dançando, 
continuam a abrir caminhos pela fl oresta, 
seguindo eternamente o homem-tatu.




