CAPA COLORIDA EM SEPARADO O ARQUIVO

Coleção Mundo da Leitura
ROTEIRO DE
PRÁTICAS LEITORAS
PARA A ESCOLA III

HISTÓRIAS DE ENGANAÇÃO
E ASSOMBRAÇÃO
BRINCANDO COM A MORTE

1º e 2º anos do Ensino Fundamental
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing
Fernanda Lopes da Silva
Loreci Alves Marins
Mateus Mattielo Nickhorn

2015

Copyright © Editora Universitária
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing
Beatriz Calegari Segal

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

José Carlos Carles de Souza

Copyright dos autores
Revisão de Texto

Zero3 Comunicação e Design
Produção da Capa

Reitor

Rosani Sgari

Vice-Reitora de Graduação

Zero3 Comunicação e Design

Leonardo José Gil Barcellos

Este livro no todo ou em parte, conforme determinação legal, não pode ser reproduzido por

Bernadete Maria Dalmolin

e dos conceitos e opiniões emitidos, as imagens, tabelas, quadros e figuras são de exclusiva responsabilidade dosEste
autores.
livro, no todo ou em parte, conforme determi-

qualquer meio sem autorização
expressa
e por escrito
do autor. A exatidão das informações
Projeto
Gráfico
e Diagramação
Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

nação legal, não pode ser reproduzido por qualquer
meio sem autorização expressa e por escrito do(s) autor(es). A exatidão das informações e dos conceitos e
opiniões emitidas, as imagens, as tabelas, os quadros
Copyright
dossão
autores
e as figuras
de exclusiva responsabilidade do(s)
autor(es).

Vice-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários

Agenor Dias de Meira Junior
Vice-Reitor Administrativo

UPF Editora

Karen Beltrame Becker Fritz
Editora

CONSELHO EDITORIAL

Altair Alberto Fávero
Carlos Alberto Forcelini
Cleci Teresinha Werner da Rosa
Giovani Corralo
Jurema Schons
Karen Beltrame Becker Fritz
Leonardo José Gil Barcellos
Luciane Maria Colla
Paula Benetti
Telmo Marcon
Verner Luis Anton

CIP
– livro
Dados
Internacionais
de Catalogação
Publicação
Este
no todo
ou em parte, conforme
determinação na
legal,
não pode ser reproduzido por
qualquer meio sem autorização expressa e por escrito do autor. A exatidão das informações
_______________________________________________________________
H673

e dos conceitos e opiniões emitidos, as imagens, tabelas, quadros e figuras são de exclusiva responsabilidade dos autores.

Histórias de enganação e assombração. Brincando com a morte.
1º e 2º anos do ensino fundamental / Tania Mariza
Kuchenbecker Rösing...[et. al]. – Passo Fundo: Ed.
Universidade de Passo Fundo, 2015.
51 p. : il. ; 24 cm. – (Mundo da leitura. Roteiro de
práticas leitoras para a escola III).
Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-7515-900-2

UPF EDITORA

1. Incentivo à leitura. 2. Leitura - Desenvolvimento.

Campus I, BR 285 -3.Km
292- Prática.
- Bairro4.São
José
Leitura
Ensino
fundamental. I. Rösing, Tania
Mariza Kuchenbecker. III. Título. IV. Série.
Fone/Fax: (54) 3316-8373
CEP 99052-900 - Passo Fundo - RS - Brasil
CDU: 028.1
Home-page: www.upf.br/editora
E-mail:_______________________________________________________________
editora@upf.br
Bibliotecária responsável Marciéli de Oliveira - CRB 10/2113

UPF EDITORA
Campus I, BR 285 - Km 292 - Bairro São José
Fone/Fax: (54) 3316-8373
CEP 99052-900 - Passo Fundo - RS - Brasil
Home-page: www.upf.br/editora
E-mail: editora@upf.br

Editora UPF afiliada à

Associação Brasileira
das Editoras Universitárias

Sumário

Apresentação......................................................................................................... 7
Introdução............................................................................................................ 28
Prática leitora no Mundo da Leitura..................................................................... 30
Registro Iconográfico........................................................................................... 33
Prática leitora na escola....................................................................................... 38
Atividade 1: Diversão com histórias assombradas.............................. 39
Atividade 2: Rir do medo..................................................................... 40
Atividade 3: Morto vivo........................................................................ 41
Atividade 4: A família do esqueleto...................................................... 42
Atividade 5: Era uma vez... histórias de bruxa.................................... 43
Referências.......................................................................................................... 44
Sugestões de Leitura........................................................................................... 46

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR: ETAPAS A SEREM PERCORRIDAS

Tania Mariza Kuchenbecker Rösing

[...] quando um texto é produzido não para um único destinatário, mas para
uma comunidade de leitores, o/a autor/a sabe que será interpretado/a não
segundo suas intenções, mas de acordo com uma complexa estratégia de
interações que também envolve os leitores, ao lado de sua competência na
linguagem enquanto tesouro social. (Eco, 1997)

O desenvolvimento concomitante de atividades de ensino, pesquisa e extensão
interrelacionadas é o compromisso maior de uma universidade. Observando a natureza e a origem da nossa Universidade de Passo Fundo, emergente de um desejo
da comunidade passo-fundense, transformando-se numa universidade comunitária,
nosso compromisso tem sido atender aos interesses e às necessidades de uma comunidade heterogênea, não apenas local, mas regional, procurando preparar profissionais das mais distintas áreas com muita qualidade e com a possibilidade de
entenderem que a formação dos profissionais é um processo contínuo, permanente.
Ler e formar leitores continuam a ser o foco de nossas ações e de nossas investigações há mais de três décadas, na realização das Jornadas Literárias de Passo
Fundo/RS, movimentação permanente pela formação de leitores e de públicos para
as artes. Sem dúvida, essa luta pelo letramento contínuo de alunos e professores já
alcançou resultados positivos na região de abrangência da Universidade de Passo
Fundo, os quais têm-se agregado a outros esforços estaduais, nacionais e internacionais na mesma direção. A continuidade dessas ações de leitura e de escrita se
faz necessária, observando-se a importância do ato ler e, sem dúvida, de escrever
nas práticas sociais, na constituição do sujeito leitor e produtor de textos, enquanto
_____________________________________
1
Doutora em Letras pela PUCRS. Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UPF.
Pesquisadora produtividade CNPq. Coordenadora do Centro de Referência de Literatura e Multimeios.
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contribuição efetiva para uma atuação cidadã na sociedade, incluindo nos estudos novas performances
leitoras no contexto de uma sociedade tecnologizada.

Leitura enquanto construção de significados
O ser humano, enquanto ser social, precisa estar
atento às situações que acontecem no espaço onde
vive, na amplitude e na profundidade do mundo enquanto espaço e texto universal, inserindo-se ora como
protagonista, ora como coadjuvante, ora na condição
restrita de integrante do cenário ou como observador
crítico. Precisa entender a complexidade desse mundo
nas relações que nele se estabelecem entre as pessoas e suas manifestações verbais e não verbais, individuais, coletivas, na família, entre amigos, no trabalho,
nas manifestações culturais, no uso das tecnologias da
informação e da comunicação. Essas considerações
primeiras exemplificam a leitura como processo de significação realizado por alguém que busca não apenas
compreender o que vê, mas interpretar o que motiva
cada situação, cada manifestação individual ou social,
explicitando-as. É a leitura entendida como processo
de significação e de identificação de relações, portanto. A compreensão do texto impresso – livro, jornal, revista, periódico científico, folder, bula, manual, receita
– não se restringe à mera de-codificação dos sinais
gráficos, mas implica o entendimento do conteúdo em
contexto determinado, em situação específica, onde se
ampliam as ideias nele contidas. Essa compreensão
e a interpretação dos elementos não ditos, mas existentes no constructo que cada texto representa, são
necessárias também no envolvimento do leitor com a
linguagem das histórias em quadrinhos, das charges e
cartuns, da publicidade e o universo que esta abrange.
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As manifestações artísticas como pintura, escultura, arquitetura, música, dança, teatro, fotografia oferecem largo campo de exercício da leitura enquanto compreensão e interpretação das linguagens peculiares a cada uma. Demonstram o
quão significativo é para o leitor em formação construir e aprofundar conhecimentos
sobre áreas tão ricas, plenas de sentido. O conhecimento prévio do leitor vai-se
enriquecendo em termos da ampliação do repertório vocabular, do conhecimento
de uma diversidade textual se entendida aqui a possibilidade de as manifestações
artísticas e o mundo, ao lado do impresso, se constituírem como uma variedade de
textos enquanto unidades de sentido.
Mais do que em qualquer tempo da história da humanidade, a leitura abrange
a relação entre textos e imagens veiculados em distintos suportes, entre os quais
encontram-se o computador, o smartphone, tablets, cinema, televisão.
O intercâmbio de ideias e de valores emergente da relação do sujeito leitor com
distintos materiais de leitura, com contextos variados, com manifestações artísticas
e culturais as mais diversificadas, com textos e imagens em diferentes suportes
pode encontrar suporte teórico nas ideias preconizadas pelo russo Mikhail Bakhtin:
[...] a linguagem humana é um produto eminentemente social, resultado do
contato entre seres humanos, entre seres humanos e outros seres, entre seres
humanos e materiais de leitura produzidos por outro ou por outros, revelando,
respeitadas as classes sociais e suas peculiaridades, valores defendidos por
integrantes de cada uma em particular e por sujeitos reunidos em distintos
grupos: [...] o objeto de sua intenção é precisamente a variação do tema em
muitas e diversas vozes, um polivocalismo e heterovocalismo fundamental e
insubstituível ao tema. (BAJTÍN, 1982, p. 94)

Em se tratando da leitura literária, encontra-se em Bakhtin a explicitação da natureza dialógica da linguagem: chama atenção para a emergência de vozes nas
falas das personagens de uma narrativa, caracterizadas como polifonia. O conteúdo
dessas vozes permite ao leitor a vivência da alteridade, das formas de pensar e de
agir do outro, dos outros. Amplia sua contribuição teórica na perspectiva semiológica ao defender o necessário domínio da estruturação das manifestações da cultura
como o cinema, a televisão, a moda, o folclore, o artesanato, a pintura, a fotografia,
a escultura, a música, a arquitetura, o teatro. Essas múltiplas vozes propagam a
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ampliação da noção de mundo e de suas particularidades, permitindo que cada leitor se reconheça como um
sujeito ativo e crítico no grupo ou mesmo nos grupos
em que se insere.

O protagonismo do leitor
Mais do que em qualquer outro tempo da história da
humanidade, o leitor é o protagonista do processo de
compreensão, de interpretação do mundo, do conteúdo dos materiais apresentados do meio impresso ao
digital, ocupando o lugar mais importante no processo
em que se constitui a leitura. Daí a importância de a
vivência de cada pessoa ser rica em experiências de
vida, no envolvimento com materiais de leitura os mais
diversificados, no contato e no entendimento das manifestações da cultura, no convívio com uma diversidade
de linguagens, tudo para enriquecer seu conhecimento
prévio. De posse dessa riqueza que vai se acumulando ao longo da vida, seu potencial de significação dos
materiais é cada vez maior.
Os estudos da estética da recepção de Wolfgang
Iser (1996) conferem ao leitor o papel principal no processo de significação da leitura, assumindo a liderança
no desenvolvimento da compreensão do conteúdo lido
e de interpretação do mesmo e de apropriação de determinadas ideias, de determinados princípios, de valores específicos a serem empregados no exercício de
sua cidadania.
Segundo Bakhtin (1979), no contexto das práticas
sociais onde a comunicação se efetiva, evidencia-se
fortemente o dialogismo:
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Com efeito, a enunciação é o produto da
interação de dois indivíduos socialmente
organizados e, mesmo que não haja um
interlocutor real, este pode ser substituído
pelo representante médio do grupo social
ao qual pertence o locutor. [...] Essa orientação da palavra em função do interlocutor
tem uma importância muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces.
Ela é determinada tanto pelo fato de que
procede de alguém, como pelo fato de que
se dirige para alguém. Ela constitui juntamente o produto da interação do locutor e
do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. (BAKTHIN,
1979, p.99) (tradução nossa)

Na leitura, o dialogismo emerge no envolvimento do
leitor com o texto e o autor do mesmo, entre o leitor e as
personagens de uma narrativa literária, promovendo o
que se entende por alteridade: vivenciar outro ponto de
vista, vivenciar outros papeis, vivenciar outras realidades, vivenciar outros cenários, assumir outras ideias,
outros valores, apropriar-se de outros princípios.
Depreende-se dos posicionamentos teóricos referidos a importância do ouvinte numa determinada
enunciação e do leitor/receptor numa dada leitura. Na
prática discursiva ou na leitura, confere-se importância
maior ao sujeito que participa do processo produção/
recepção da mensagem oral, ou mesmo na recepção
do conteúdo do texto ficcional escrito, independentemente do suporte em que possa ser veiculado. O conteúdo do texto oral ou do texto escrito, precisa ser vivificado pelo receptor/leitor.
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Professor e alunos na vivência de uma mesma
prática leitora
Muitas críticas têm sido feitas ao desempenho de
professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio relativamente ao desempenho desses profissionais
da educação enquanto leitores. Atribui-se o pouco
entusiasmo dos alunos pelas propostas de leitura intensiva (na sala de aula) e extensiva (fora do horário
escolar) ao fato de os professores não compartilharem
suas experiências de leitura com os alunos por não realizarem leitura de qualquer natureza.
A atividade de leitura desenvolvida no contexto
do Centro de Referência de Literatura e Multimeios –
Mundo da Leitura, durante duas horas, com a participação de uma turma específica da Educação Infantil,
do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou mesmo
do Ensino Superior pressupõe a presença de um ou
dois professores que acompanham os alunos, sendo
também os primeiros convidados a participar de todas as atividades. É uma forma de esses professores
vivenciarem os diferentes momentos de uma prática
leitora de cuja organização não participaram, constituindo-se cada ação num desafio não apenas à participação, mas, especialmente, ao exercício de uma
avaliação crítica. Podem apontar dificuldades, vantagens, desvantagens, possibilidades de continuá-las no
contexto da escola, conforme orientação recebida por
escrito, contendo sugestões de atividades para esse
momento posterior. Pretende a equipe do Mundo da
Leitura que essas ações não apenas sejam avaliadas
criticamente, mas que possam servir de inspiração à
realização de outras tantas na dimensão multimidial.
Tem-se a certeza de que a criatividade com que são
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organizadas as práticas leitoras multimidiais para cada
turma instiga o professor participante a criar propostas
talvez mais originais, mais inovadoras de leitura a serem realizadas por seus alunos, se assim o desejar.
Se o professor participa de igual para igual com
os alunos, seu exemplo pode provocar um estímulo à
continuidade de participação mais entusiasta dos alunos da turma agendada, considerando o interesse desse docente.

Práticas leitoras multimidiais
A criação, o desenvolvimento e a avaliação de
práticas leitoras multimidiais, propostas pela equipe
interdisciplinar de professores e monitores do Mundo
da Leitura, oportuniza aos leitores em formação, usuários desse espaço, o contato com uma variedade de
textos e de linguagens do impresso ao digital. Textos
literários harmonizados com música, ilustrações, pinturas, quadrinhos, charges, cartuns, sites, aplicativos
para tablets relacionados ao tema são apresentados. É
um processo de vivência cultural ampla, que pode ser
mais ou menos profunda dependendo do conhecimento prévio de cada leitor em formação presente.
Não se pode admitir, na segunda década do século
XXI, a oferta de atividades de leitura tradicionais, sem
apelo para o envolvimento com a leitura de outras linguagens, em outros suportes, qualificando o processo
de formação de leitores para um nível de exercício da
criticidade. As preferências de leitura podem ser explicitadas pelo leitor, encarregado da vivificação dos textos de diferentes naturezas. O protagonismo do leitor
precisa ser observado por professores, pais, adultos,
com vistas a entender novos comportamentos em rela-
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ção à leitura a partir da relação com novas plataformas
de leitura.
Os leitores das linguagens de diferentes manifestações artísticas circulam e navegam entre nós e nexos
que se dispõem em telas de diferentes naturezas. O
domínio da estrutura básica de smartphones como sinônimo da mobilidade dos equipamentos contemporâneos existentes em meio à mobilidade física dos sujeitos, é a ampliação segura dos horizontes estipulados
pelos leitores em geral.
A partir de um tema previamente selecionado, inicia-se a busca de texto literário relacionado ao mesmo
e aos interesses do leitor de uma determinada faixa
etária, alvo da prática, bem como de canções, fragmentos de filmes, games, sites, ilustrações, pinturas,
fotografias, esculturas correlacionados. Esse processo
é longo, pressupondo ampla pesquisa bibliográfica e
infográfica e discussão entre pessoas de áreas distintas do conhecimento. Embora as escolhas partam
da equipe do Centro, numa aparente imposição aos
leitores em formação, procura-se observar as constatações realizadas ao longo dos últimos anos nas ações
de leitura e de escrita propostas a diferentes públicos.
O Centro de Referência de Literatura e Multimeios encontra-se em atividade há 17 anos, implementando
ações com o propósito de formar leitores multimidiais
e de produtores de textos atentos às peculiaridades de
distintas linguagens, aos textos veiculados em diferentes suportes.
Ao final da prática, nas dependências do Centro,
são oferecidas sugestões aos professores de atividades de leitura multimidiais a serem desenvolvidas no
contexto da sala de aula da escola de origem, dando
continuidade ao processo desencadeado no Mundo
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da Leitura. É uma forma de se viabilizar a experimentação, a avaliação dos resultados e a crítica a cada
uma das ações propostas. Pretende-se, desse modo,
facultar ao professor oportunidade de exercício crítico,
explicitando, por meio de sua avaliação, vantagens
encontradas, desvantagens, dificuldades, sugestões
para novos trabalhos, para novas práticas leitoras multimidiais.

O espaço da leitura na família
Pretende-se, paralelamente à promoção do prazer
do envolvimento de crianças, jovens e adultos com
materiais de leitura diversificados, em vivências leitoras multimidiais, estimular os alunos a relatarem a
seus familiares suas experiências com a leitura. O empréstimo domiciliar de livros é atividade importante. O
modelo de leitor troca de polo: a criança, o pré-adolescente, o adolescente é que passa a ser o leitor, o modelo a ser seguido. Chama a atenção de seus irmãos,
de seus pais, das pessoas que vivem no contexto familiar para materiais de leitura diferenciados. A tentativa é de contagiar integrantes de sua família no que
diz respeito ao necessário e prazeroso envolvimento
com livros, com materiais de leitura não apenas como
entretenimento, mas como forma de ampliar o conhecimento. Passa, também, a constituir-se como oportunidade significativa para promover o desenvolvimento
da sensibilidade estética de pessoas que atuam nas
mais distintas áreas. Sobre tais aspectos, advertem
Milicic e Rivera, relativamente à importância da leitura
e do papel dos integrantes de uma família na adoção
de comportamentos leitores:
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O mais importante é estarmos conscientes da
importância do grupo familiar no desenvolvimento cognitivo que promova filhos e filhas. A
família deve tomar consciência desta realidade e ser um agente ativo que promova, desde
os primeiros anos e durante toda a vida escolar, o interesse pelos livros. (MILIC; RIVERA,
2009, p.28) (tradução nossa)

Deixando de lado a perspectiva formadora da leitura,
pretende-se divulgá-la como exercício de ampliação da
imaginação pela vivência da alteridade na recepção de
narrativas. Personagens apresentam distintos pontos de
vista, em diferentes cenários, alargando a visão de mundo
dos leitores, desenvolvendo sua sensibilidade. Independentemente da classe social e econômica, qualquer sujeito
precisa ampliar seu potencial imaginativo, sua capacidade
de sonhar, suas possibilidades de se colocarem na posição de outro, de se localizarem em cenários distintos aos
quais têm acesso. Estamos conscientes de que os livros
não chegam às mãos das pessoas por toques mágicos.
Encontros de pessoas com livros precisam fazer parte do
planejamento de uma escola em que a leitura é tratada
como mecanismo de aprimoramento dos seres humanos.
Se estiver no planejamento da escola, mas principalmente
no desejo de seus professores atingirem as famílias por
meio do comportamento leitor de seus alunos, muito se
conseguirá. Ler é um ato político e se é político, é transformador. Pela leitura consegue-se ter uma visão melhor
da sociedade. É possível identificar-se com outros seres
humanos transformando-os em seres mais sensíveis.
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Tipos de leitor
Vive-se, atualmente, um período de abundância de
materiais de leitura, publicados com qualidade e requinte. Os livros infantis, por exemplo, com tema e linguagem estruturados nos critérios de qualidade literária, cada vez mais se aproximam do status de obra de
arte pela criatividade com que são concebidos e pelos
recursos empregados na publicação. As ilustrações,
reconhecidas como uma outra linguagem que amplia
a riqueza do conteúdo, são produzidas por artistas do
desenho, identificados como uma autoria paralela à
autoria do texto propriamente dito. Para significar essas linguagens e apropriar-se das mesmas, necessitase de leitores capazes não apenas de compreender
e interpretar o conteúdo, mas de apreciar a ilustração
como parte importante do texto.
Produtos de publicidade têm sido criados com o uso
de uma multiplicidade de linguagens, onde se constata a mescla de textos: textos literários, imagens da
pintura e/ou da escultura universal, música, pintura,
fotografia entre tantos outros recursos. A compreensão
e a interpretação de seu conteúdo depende do conhecimento prévio do leitor-intérprete.
Quando se aborda a questão da formação do leitor, imediatamente surge uma pergunta: que tipo de
leitor se pretende formar? Essa indagação tem sentido
à medida que se fala a partir da democratização do
ato de ler com a contribuição de Gutenberg, criando
os tipos móveis aos moldes de pesquisas anteriores
feitas por chineses. No período que antecede a era gutenberguiana, o ato de ler constituía-se como privilégio
de poucos. Surge aí, então, um leitor entre as camadas sociais menos aristocráticas, capaz de envolver-se
com o texto impresso individual, solitária, silenciosa-
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mente. E o que é melhor, em profundidade, verticalmente,
percebendo a organização das palavras em frases, em
parágrafos, configurando a estrutura textual. Pode-se encará-la como uma forma significativa de meditação que
enriquece o vocabulário do leitor, enriquece ainda suas
experiências com diferentes tipos de texto. Tais características são encontradas entre leitores adultos, sendo
alguns mais avançados em idade, entendidas por Santaella como pertencentes ao leitor MEDITATIVO, o leitor
solitário, silencioso, realizador de uma leitura profunda. É
o leitor que não prescinde do dicionário para se enveredar
na plurissignificação das palavras, demonstrando que, no
caso da literatura, cada uma e muitas sugerem multiplicidade de sentidos.
[...] esse primeiro tipo de leitor é aquele que
tem diante de si objetos e signos duráveis, imóveis, localizáveis, manuseáveis: livros, pinturas, gravuras, mapas, partituras. É o mundo do
papel e do tecido da tela. O livro na estante, a
imagem exposta à altura das mãos e do olhar.
Esse leitor não sofre, não é acossado pelas
urgências do tempo. Um leitor que contempla
e que medita. Entre os sentidos, a visão reina
soberana, complementada pelo sentido interior
da imaginação. Uma vez que estão localizados
no espaço e duram no tempo, esses signos podem ser contínua e repetidamente revisitados.
(SANTAELLA, 2004, p. 24)

Ao lado desse leitor, reconhecido como intérprete verticalizado das diferentes estruturas do texto, surge um outro interessado na diversidade de
cenários que constituem as cidades, as metrópoles, na complexidade da sociedade, por meio de um processo dinâmico de entendimento e de interpretação da infinidade de sinais e de linguagens que se mesclam em veículos
como o jornal, a televisão, o cinema, ou mesmo na fotografia. A variedade
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dos produtos publicitários complexifica os cenários das
cidades, das estradas, oferecendo materiais em profusão a serem significados pelo leitor. Este intérprete se
surpreende com a evolução dos meios de transporte,
com as modificações nos automóveis entre tantas outras criações resultantes do progresso provocado pela
Revolução Industrial. Maravilha-se com as luzes nas
ruas, brancas, coloridas, centralizadas em produtos,
em marcas, criando novas linguagens publicitárias.
Santaella nomeia esse tipo como leitor MOVENTE,
ou seja, que se move, que circula na cidade, que está
atento a sinais os mais distintos na diversidade de cenários do múltiplo espaço citadino.
É o leitor que foi se ajustando a novos ritmos da atenção, ritmos que passam com
igual velocidade de um estado fixo para
um móvel. É o leitor treinado nas distrações fugazes e sensações evanescentes
cuja percepção se tornou uma atividade
instável, de intensidades desiguais. É,
enfim, o leitor apressado de linguagens
efêmeras, híbridas, misturadas. (SANTAELLA, 2004, p.29)

Faz-se necessário salientar que as transformações
por que passam os sujeitos em suas estruturas sociais
e no mundo como cenário universal, provocam o surgimento de diferentes formas para compreender a constituição desse espaço múltiplo e heterogêneo e das
relações dos sujeitos no contexto dessas mudanças.
Assim, pode-se inferir dos diferentes olhares outros
valores, uma compreensão maior de comportamentos
até então inesperados, inclusive surpreendentes e as
múltiplas direções pelas quais os sujeitos podem se
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conduzir no mundo, construindo novos conhecimentos, assumindo novos modos de ser e de agir.
O espaço das redes de informação e comunicação
instigam a emergência de um novo leitor que, na ótica
de Santaella, “navega em telas e programas de leituras
num universo de signos efêmeros eternamente disponíveis.” É o leitor IMERSIVO que se agrega ao leitor
meditativo e ao leitor movente para dar conta da significação da leitura que precisa ser desenvolvida no contexto das mudanças por que passa a humanidade e o
mundo em que se vive. Esse tipo de leitor precisa desenvolver habilidades diferentes das dominadas pelo
leitor meditativo, capaz de realizar uma leitura linear
do texto impresso, com início, meio e fim, folheando
página por página. Sem ser confundido com o leitor
movente, apresenta-se como receptor de imagens,
apreciador de programas televisivos, de filmes no cinema, de vídeos em telas as mais variadas entre tantas
outras linguagens. O leitor imersivo desencadeia um
novo modo de ler que precisa ser observado e compreendido especialmente por pais, por professores da
escola e da universidade.
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Cognitivamente em estado de prontidão,
esse leitor conecta-se entre nós e nexos,
seguindo roteiros multilineares, multissequenciais e labirínticos que ele próprio ajuda a construir ao interagir com os nós que
transitam entre textos, imagens, documentação, músicas, vídeo etc. Através de saltos que vão de um fragmento a outro, esse
leitor é livre para estabelecer sozinho a
ordem informacional, pois, no lugar de um
volume encadernado com páginas onde
as frases e/ou imagens se apresentam em
uma ordenação sintático-textual previamente prescrita, surge uma ordenação associativa que só pode ser estabelecida no
e através do ato de leitura. (SANTAELLA,
2004, p.32)

Constata-se, no momento atual, que as pessoas estão em constante mobilidade, seja em casa, no
trabalho, na escola, na universidade, seja realizando viagens, circulando por espaços culturais os mais
distintos, ou mesmo circulando por shopping centers,
frequentando praças com parques infantis, andando
pelas ruas, exercitando o físico em caminhadas regulares. Ao lado da mobilidade física das pessoas que
se amplia cada vez mais, vive o momento histórico da
mobilidade informacional e comunicacional. As pessoas têm acesso a equipamentos móveis desde os mais
simples aos mais sofisticados: são modelos e modelos de celulares, de tablets. Constatam-se mudanças
no cenário das casas, das escolas, das universidades,
dos ambientes de trabalho, das ruas. No comportamento das pessoas, na postura física das mesmas, no
relacionamento com as outras pessoas frente a frente,
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em grupos, em casa, no trabalho, em momentos de encontros de diferentes naturezas. A maioria esmagadora dispõe de, no mínimo, um equipamento móvel e se
encontra conectada o tempo todo, desinteressando-se
pelo relacionamento de proximidade face a face o que
se constitui uma perda nas relações entre pessoas.
Santaella tipifica esse sujeito como leitor UBÍQUO, adjetivo que se refere ao que está conectado com todos
em todos os lugares.
A atenção do leitor ubíquo é irremediavelmente uma
atenção parcial contínua: responde ao mesmo tempo
a distintos focos sem se demorar reflexivamente em
nenhum deles. Surge devido à popularização gigantesca das redes sociais do ciberespaço, ou seja, espaços
de hipermobilidade, com as facilidades que os equipamentos móveis trouxeram para se ter acesso a elas,
em qualquer tempo e lugar.
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A atuação do leitor ubíquo passa a se constituir
como foco importante de novas pesquisas na área da
leitura, da recepção de textos de diferentes naturezas,
permitindo entendimentos mais aprofundados sobre
o ato de ler, incluindo não apenas o reconhecimento
de novos modos de ler, mas uma compreensão maior
desses novos modos de ler. Paralelamente, propicia a
identificação dos níveis de leitura atingidos e a diversidade de focos de leitura dominados por esse leitor
contemporâneo.
A tipificação do leitor, proposta por Santaella, não
propicia o entendimento de que cada leitor é apenas
este ou aquele tipo. Cada um dos tipos referidos não
deve, portanto, ser considerado isoladamente. Quem
se envolve com a leitura se dá conta de que em determinado momento e a partir do objetivo da leitura a
ser realizada, é preciso fazê-lo isoladamente, em silêncio, para que a compreensão e a interpretação de
determinado conteúdo, de determinado material de leitura possa ocorrer de forma mais eficiente. Em outro
momento, impõe-se a necessidade de serem lidos os
acontecimentos dos diferentes espaços da cidade, do
país, do mundo, movimentando-se o leitor entre fontes
diversas para captar melhor cada situação. Respeitando-se a natureza social do ser humano, ocorrem estímulos permanentes ao desenvolvimento de olhares
mais críticos para os diferentes cenários com os quais
convivemos. Há características no leitor ubíquo herdadas da dinamicidade do leitor movente:
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Do leitor movente, o leitor ubíquo herdou a capacidade de ler e transitar entre
formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções, traços,
cores, luzes que se acendem e se apagam, enfim esse leitor cujo organismo
mudou de marcha, sincronizando-se ao nomadismo próprio da aceleração e
burburinho do mundo no qual circula em carros, transportes coletivos e velozmente a pé. (SANTAELLA, 2013, p. 22)

O grande desafio da escola e da universidade é formar leitores que consigam
ler materiais na perspectiva ora de leitor meditativo, ora de leitor movente, ora de
leitor imersivo, ora de leitor ubíquo. Um tipo de leitura não exclui a outra. Um tipo de
leitor não desautoriza o outro. É preciso integrá-los, permitindo que o ato de ler seja
mais amplo sem perder a profundidade necessária ao entendimento de cada texto
apresentado em distintos suportes.

24

Considerações finais
O Centro de Referência de Literatura e Multimeios,
laboratório de ações de leitura do Curso de Letras –
graduação e pós-graduação lato e stricto sensu - cumpre seu papel ao associar atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco na formação de leitores
num país de não leitores, seus integrantes assumem
uma posição precursora há quase duas décadas na região de abrangência da Universidade de Passo Fundo,
ultrapassando-a: abordam questões de leitura numa
perspectiva ampliada, abrangendo materiais de leitura
do impresso ao digital e as linguagens das artes como
um todo.
Os Roteiros de práticas leitoras para a escola III
que ora são apresentados ao público interessado, elaborados por essa equipe interdisciplinar, demonstram
concretamente o caminho percorrido na elaboração
da proposta e na execução de práticas multimidiais
que precisam ser avaliadas criticamente também por
professores de outros níveis de ensino, alunos das licenciaturas, alunos dos diferentes níveis abrangidos,
interessados em promover novos modos de ler e, consequentemente, de escrever. Compreensão e interpretação de textos os mais diversificados, apresentados
em diferentes suportes, podem promover ações de
produção de textos cada vez mais qualificados do impresso ao digital.
Esperam seus autores, com todo esse esforço,
contar com o retorno crítico de interessados em promover novos modos de ler e de escrever, ao mesmo
tempo que agradecem a participação das escolas, de
professores, de alunos, de bibliotecários ou mesmo de
professores responsáveis por bibliotecas, salas de leitura, do público em geral que utilizam os serviços deste
Centro.
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Introdução
A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno
de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da
palavra. Funde sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e
sua possível/impossível realização.
(Coelho, 2000, p. 27)

A literatura infantil é a manifestação literária que permite aos jovens leitores, muitos ainda não letrados, as descobertas do mundo, conceitos, sentimentos e sensações do mundo adulto e possibilita maior compreensão do seu
próprio mundo, por meio de histórias ficcionais narradas. Ela possibilita que
imaginação e realidade estejam intimamente ligadas, permitindo às crianças
viajarem, aprenderem e interagirem com a realidade em que estão inseridas,
e, a partir da interação, modificá-la.
Distintos escritores debruçam-se na investigação e na publicação de obras
literárias infantis. Dentre eles, faz-se necessário ressaltar o escritor e pesquisador brasileiro Ricardo Azevedo (1999) e suas histórias populares para
crianças, com os contos de “enganação” e de assombração. Para o escritor,
tais histórias podem ser compreendidas como narrativas de universo fabular,
imaginativo e fantástico e passiveis de enganação, nas quais as personagens
fantásticas personificam-se e tornam-se heróis ou passam a ter papel de destaque cujo exemplo bastante concreto é a morte personificada. Porém, neste
tipo de histórias, a morte não é representada como algo ruim e assustador,
mas sim, como uma personagem esperta que vive distintas histórias fantásticas e de aventuras, interagindo com outros personagens, sem necessariamente causar medo ou assombro no leitor, e, sim, expandindo a possiblidade
de se ouvir histórias que na realidade não poderiam acontecer.
Nas histórias de enganação e assombração, um viés relevante é tratar de
temas considerados tabus ou inapropriados para as crianças de maneira leve,
bem humorada e com magia. Para Ricardo Azevedo (1999), há adultos que
insistem em acreditar que alienar crianças pode contribuir para sua formação cultural e intelectual. Certamente, deve-se ter tato e cuidado ao abordar
uma temática delicada, ou seja, não adentrar em especulações ideológicas,
abstratas e metafisicas, mas, sim, situar e mostrar aos jovens leitores que há
situações cotidianas que são irreversíveis, experiências que eles conhecerão
e viverão, porém, sem assustá-los ou impressioná-los. Será neste contato, por
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meio da literatura, que a criança poderá se identificar com o mundo adulto.
A prática leitora Histórias de enganação e assombração: brincando com
a morte, para 1º e 2º anos do ensino fundamental, foi elaborada pelo Centro
de Referência e Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, e possui como
objetivo primordial para a formação de leitores literários.
Este roteiro está organizado em dois momentos. O primeiro se dá no espaço interativo do Mundo da Leitura, em que é trabalhada uma história de
enganação por meio da obra Contos de morte morrida, de Ernani Ssó. A ideia
é contar a história “A morte e o pescador” com bastante bom humor, por meio
de bonecos. O objetivo desta prática é tratar com humor e descontração a
morte: causa, consequência e nosso papel neste processo. Será neste momento que os conceitos sobre histórias de enganação serão introduzidos,
porém, ludicamente. O segundo momento é constituído por cinco práticas leitoras, possibilidades de desdobramentos da prática inicial. São atividades em
que os leitores conhecerão outros escritores e suas obras, e poderão aumentar o encantamento referente a essas histórias de enganação e assombração,
com bastante bom humor e criatividade. Ainda neste roteiro, apresentamos
outras possibilidades de leituras literárias e teóricas para aprofundamento da
temática abordada nesta publicação.
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Prática leitora no Mundo da Leitura
Materiais e recursos
Livro Contos de morte morrida: narrativas de folclore, (Companhia das Letrinhas)
de Ernani Ssó.
Música “As nove filhas” de José Mauro Brant.
Bonecos para contação de histórias.
Aparelho de TV e DVD.
Aparelho de Som.
Violão.

Etapas Propostas
1. Recepcionar os alunos através de alguma brincadeira, como por exemplo,
dizer boa tarde pela manhã, ou vice-versa, convidá-los a dar uma gargalhada,
etc., de forma que os alunos possam, já na apresentação, sentir um clima descontraído, engraçado.
2. Realizar, oralmente ou por meio de um teatro de bonecos, a contação da história “A morte e o pescador”, de Ernani Ssó, publicada no livro Contos de morte
morrida.
3. Perguntar aos alunos se sentiram medo da personagem Morte e se conhecem
outras histórias de assombração e enganação.
4. Apresentar o livro Contos de morte morrida e o autor Ernani Ssó aos alunos.
5. Resgatar os acontecimentos narrados na história.
- Onde o pescador encontra a Morte pela primeira vez?
- Como o pescador enganou a Morte?
6. Exibir a história gravada pelo Programa Mundo da Leitura na TV, “A morte e
o paxá”, de Ernani Ssó, disponível em www.mundodaleitura.upf.br/mortepaxa.
wmv. Após a exibição, solicitar aos alunos que recontem a história com a intenção de perceber o entendimento dos mesmos sobre o texto narrado.
7. Cantar com os alunos a música “As nove Filhas” de José Mauro Brant. Perguntar aos alunos o que eles acham que é “tangolomango”. Propor uma brincadeira envolvendo os alunos.
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AS NOVE FILHAS
Intérprete: José Mauro Brant
Era uma velha que tinha nove filhas.
E todas faziam biscoitos.
Deu um tangolonomango numa delas
E das nove ficaram oito.
E dessas oito, meu bem, que ficaram,
Foram mascar chiclete.
Deu um tangolonomango numa delas
E das oito ficaram sete.
E dessas sete, meu bem, que ficaram,
Foram aprender francês.
Deu um tangolonomango numa delas
E das sete ficaram seis.
E dessas seis, meu bem, que ficaram,
Foram comprar um par de brincos.
Deu um tangolonomango numa delas
E das seis ficaram cinco.
E dessas cinco, meu bem, que ficaram,
Foram assistir um teatro.
Deu um tangolonomango numa delas
E das cinco ficaram quatro.
E dessas quatro, meu bem, que ficaram,
Foram jogar xadrez.
Deu um tangolonomango numa delas
E das quatro ficaram três.
E dessas três, meu bem, que ficaram,
Foram passear pelas ruas,
Deu um tangolonomango numa delas
E das três ficaram duas.
E dessas duas, meu bem, que ficaram,
Não foram fazer coisa alguma.
Deu um tangolonomango numa delas
E das duas ficou só uma.
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E essa uma, meu bem, que ficou,
Resolveu comer feijão.
Deu um tangolonomango nela
E acabou-se a geração!
8. No espaço virtual, jogar “Morte no cemitério”, disponível em www.gugajogos.
com/Tiros/Morte-no-Cemiterio.html.
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Registro iconográfico

E.M.E.F. Arlindo Luiz Osório

E.M.E.F. São Luiz Gonzaga

E.M.E.F. São Luiz Gonzaga
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E.M.E.F. Santos Anjos - Nova Boa Vista

E.M.E.F. Santo Antônio

E.M.E.F. Santo Antônio
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E.M.E.F. Arlindo Luiz Osório

E.M.E.F. Padre José de Anchieta

E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida
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E.M.E.F. Irmã Maria Catarina

E.M.E.F. Basílio Nelson Faversani

E.M.E.F. São Lucas
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E.M.E.F. Cel. Sebastião Rocha

E.M.E.F. Santos Anjos
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Prática leitora na escola
Atividade 1: Diversão com histórias assombradas
Objetivo
Refletir sobre a preferência ou não do gênero terror pelas crianças e o entendimento delas sobre esse gênero textual.
Materiais e recursos
Aparelho de som.
Aparelho de TV e DVD.
Massa de modelar.
Etapas propostas
1. Introduzir a aula com a música “Ratazana”, personagem do programa de TV
Mundo da Leitura, disponível no site do Mundo da Leitura, disponível no link:
http://mundodaleitura.upf.br/files/Programa_Mundo_da_Leitura-Ratazana.MP3

Ratazana
(Paulo Becker)
Eu sou a rata rainha
A senhora dos danados
Minha mãe era uma bruxa
Meu pai um ogro malvado
A maldade que me anima
Tem berço, tem pedigree
Rata Ratazana
Não me atazana
Rata Ratazana
Não me atazana
Nasci em noite sem lua
E aprendi a andar nas sombras
Bebi leite de morcegos
E comi ovos de cobras
A maldade que sustento
É meu melhor alimento
Rata Ratazana
Não me atazana
Rata Ratazana
Não me atazana

(Arquivo Mundo da Leitura)
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2. Conversar com os alunos sobre a personagem Ratazana, com a intenção de
perceber as características que a fazem maldosa.
- Quem eram os pais da Ratazana?
- A Ratazana é assustadora ou não? Por quê?
3. Perguntar aos alunos se eles conhecem outras personagens de histórias que
realizem maldades. Por exemplo, a bruxa da história da Branca de Neve que
pode se transformar em uma velha e falar com um espelho.
4. Apresentar aos alunos o livro Historietas assombradas para crianças mal criadas, de Victor-Hugo Borges. Exibir o episódio da série “Historietas assombradas”, disponível em: www.youtube.com/watch?v=nNKbmjYliHg. (00:16:04)
5. Dialogar com os alunos sobre seu comportamento em casa para saber se eles
se identificam ou não com as personagens da história.
6. Com a massa de modelar, pedir aos alunos que reproduzam personagens que
elas consideram assustadores.
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Atividade 2: Rir sem medo
Objetivo
Estimular a leitura de forma lúdica, por intermédio da contação de histórias, a fim
de despertar o interesse pela leitura, relacionando livros com diferentes mídias.
Materiais e recursos
Livro Contos e lendas de um vale encantado, (Ática) de Ricardo Azevedo.
Aparelho de TV e DVD.
Material de uso comum.

Etapas propostas

1. Iniciar com uma brincadeira de trava-língua para descontrair os alunos.
Quando digo digo, digo digo, não digo Diogo.
Quando digo Diogo, digo Diogo, não digo digo.
Olha o sapo dentro do saco.
O saco com o sapo dentro.
O sapo batendo papo e o papo soltando vento.
2. Em seguida contar aos alunos a história “A papada do papudo”, do livro Contos e lendas de um vale encantado, de Ricardo Azevedo.
3. Refletir com os alunos sobre a “diabada”, questionando o comportamento do
personagem que tinha inveja do amigo e desejava possuir o dobro de tudo.
4. Exibir vídeo “O Lobisomem e o Coronel”, de Elvis K. Figueiredo e Ítalo Cajueiro, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=qLTzbfopMmE. Propor
aos alunos antes da exibição do filme uma discussão sobre o título do mesmo:
O que o título sugere? O lobisomem e o Coronel irão se encontrar? Os dois são
personagens que nos fazem sentir medo? Por quê?
5. Após a exibição do filme, confrontar as hipóteses levantadas pelos alunos com
a narrativa exibida.
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Atividade 3: Morto vivo
Objetivo
Mostrar aos alunos os limites de uma brincadeira que envolve mentira e suas
possíveis consequências.
Materiais e recursos
Livro Sete histórias para sacudir o esqueleto, (Companhia das Letrinhas) de Ângela Lago.
Aparelho de TV e DVD.
Material de uso comum.
Folha sulfite e cotonetes.
Etapas propostas
1. Perguntar às crianças se elas conhecem a brincadeira “Morto vivo” e convidá
-las para brincarem.
2. Assistir ao episódio “Lula Molusco - O Fantasma Abusado” do desenho animado Bob Esponja Calça-Quadrada. Disponível em www.youtube.com/watch?v=BauQCVZcH8s.
3. Analisar com os alunos o episódio para saber como eles se sentiram vendo o
Bob e seu amigo acreditando que Lula Molusco era um fantasma.
4. Contar a história “O defunto que devia”, do livro Sete histórias para sacudir o
esqueleto, de Angela Lago.

5. Solicitar aos alunos que desenhem a cabeça e a cintura de um esqueleto na
folha sulfite, em seguida, completem seu corpo com cotonetes.
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Atividade 4: A família do esqueleto
Objetivo
Refletir com os alunos as relações entre pais e filhos a partir da contação de
história.
Materiais e recursos
Livro O esqueleto, (FTD) de Enric Lluch e Mercè Lópes.
Material de uso comum.
Material para recorte.
Etapas propostas
1. Contar a história O esqueleto, de Enric Lluch e Mercè Lópes.

Ossudinho quer ser jogador de futebol, como os outros garotos. Sua família se preocupa e tenta convencê
-lo de que isso é impossível para os
esqueletos, como ele. Mesmo assim,
valeria a pena tentar?

2. Refletir com os alunos sobre o que os pais fizeram para realizar o sonho do
filho esqueleto.
3. Discutir com os alunos como eles se relacionam com as pessoas que convivem, quanto à atenção que recebem e à participação nas suas atividades.
4. Solicitar aos alunos que escolham figuras para recortar e montar, formando
uma imagem de sua família.
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Atividade 5: Era uma vez... histórias de bruxa
Objetivo
Dialogar com os alunos, por meio de histórias, sobre as crenças populares e
superstições que envolvem as histórias de bruxas.
Materiais e recursos
Livro Era uma vez uma bruxa, (Moderna) de Lia Zatz.
Aparelho de TV e DVD.

Etapas propostas
1. Iniciar com a cantiga “A Bruxa de Portobello”, disponível em http://www.letras.
com.br/cantigas-populares/bruxa-de-portobello.
2. Perguntar aos alunos se já ouviram histórias sobre bruxas.
3. Contar aos alunos a história Era uma vez uma
bruxa, da autora Lia Zatz.

4. Analisar oralmente o texto com os alunos, conduzindo-os a uma reflexão sobre o dia das bruxas a partir do contexto de origem da data. Como sugestão,
para obter maiores informações, acesse http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-origem-da-comemoracao-do-halloween.
5. Exibir o episódio 48, ‘’Gostosuras ou Travessuras’’, da primeira temporada de
Kid vs Kat, disponível em www.youtube.com/watch?v=ydfuMSXMC9k (00:10:35).
6. Refletir com os alunos sobre as superstições que envolvem o gato nas histórias. Conforme a fala da personagem no desenho animado, “toda bruxa precisa
ter um gato preto”.
7. Solicitar aos alunos que perguntem aos seus familiares quais superstições
eles conhecem a fim de compartilharem com a turma e se possível, convidar
este parente para que vá a escola contar as histórias a todos os alunos.
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foi aprendendo a enxergar detalhes surpreendentes no rio Paraíba e nas belas paisagens
que o cercam. Adulto, ele passou a recolher
contos, lendas, crendices, adivinhas, quadras
e deliciosas receitas da região. Reuniu o melhor neste livro para levar o leitor –
como o pai dele o levou – ao vale encantado da sua infância.
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Nestes contos de Ricardo Azevedo, é como
se o autor se colocasse na pele do herói e
fosse com ele na sua viagem rumo ao desconhecido, descobrindo novos caminhos, sendo
ele mesmo, o aventureiro, e a gente vai junto.
Descrevendo as angústias do personagem ao
passar por obstáculos, as imagens sensuais
dos encontros amorosos, tornando presente
sua autoria nos comentários durante o texto, o
autor imprime intenção literária no relato originalmente anônimo e ancestral, dignificando e
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Se você não provar deste mingau, a gente
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32p
Bruxinha e Baixinha estão de volta, nesta nova aventura criada por Eva Furnari. É a noite da maldade e a temível
Sorumbática está à solta. Seu feitiço
pode fazer as tias Naná, Tetê e Dolores
virarem geleia de couve e ovo. Como
evitar tamanha tragédia? Poderes mágicos? Nem pensar! Só usando a cuca.
Criançada, mãos à obra! Resolvam as
charadas propostas pelas bruxolengas
e ajudem os nossos heróis a salva suas
tias-bruxas.

SSÓ, Ernani. Contos de morte morrida:
narrativas do folclore. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007. 47p
A Morte anda de preto, usa uma gadanha e nunca senta. Até dormir ela dorme
de pé. Mas não se engane. Ela sempre
acorda na hora certa. E a gadanha está
sempre afiada. Mas será que não dá
para enganar a Morte? Se esconder?
Fugir? Ou, quem sabe, fazer um trato
com ela? Encontre a morte em nove
histórias do Folclore, cheias de humor
e movimento. E em mais uma, nova, na
qual o autor conta como combinou com
a Morte o prazo para escrever este livro.
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8. Publicado em: abril de 2005. Editora
Panini.

Monster High HQ Especial n° 1. Publicado em: dezembro de 2012. Editora Deomar.
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Audiovisual:
SCOOBY-DOO e a maldição do monstro
do lago. Direção de: Brian Levant. EUA:
Warner Bros, 2010. 1 DVD.

A Mistério S.A está indo em direção a um
clube do tio de Daphne para arranjarem

empregos temporários de verão. Enquanto estão envolvidos com suas tarefas, eles tropeçam em um novo mistério

- estranhos acontecimentos são presenciados ao redor do lago local, incluindo

curiosas pedras preciosas e um monstro
assustador à solta.

HOTEL Transilvânia. Direção de: Genndy
Tartakovsky. EUA: Sony Pictures Animation, 2012. 1 DVD.

Bem-vindos ao Hotel Transilvânia, o luxuoso resort “cinco estacas” de Drácula
(Sandler), onde monstros e suas famílias podem viver livres da intromissão do

mundo humano. Mas há um fato pouco

conhecido sobre Drácula: ele não é apenas o príncipe das trevas, mas também

é um pai super-protetor de uma filha
adolescente, Mavis, e inventa contos de
perigo para dissuadir seu espírito aventureiro.
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UNIVERSIDADE Monstros. Direção de:
Dan Scanlon. EUA: Disney/Pixar, 2013.
1 DVD.

Mike Wazowski (Billy Crystal) e James P.
Sullivan (John Goodman) são uma dupla

inseparável em Monstros S.A., mas nem
sempre foi assim. Quando se conheceram na universidade, os dois jovens

monstros se detestavam, com Mike sendo um sujeito estudioso, mas não mui-

to assustador, e Sulley surgindo como

o cara popular e arrogante, graças ao
talento inerente para o susto. Após um

incidente durante um teste, os dois são
obrigados a participar da mesma equipe

na olimpíada dos sustos. A equipe, por
sinal, é formada por uma série de mons-

tros desajustados, para o desespero de Sulley, acostumado a conviver com os caras mais populares da escola.
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