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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 natu-
reza 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 co-
munidade heterogênea, não apenas local, mas regional, procurando preparar pro-
fissionais 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 inves-
tigações 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 interna-
cionais 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 
contribuição efetiva para uma atuação cidadã na sociedade, incluindo nos estudos 
novas performances leitoras no contexto de uma sociedade tecnologizada. 
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Leitura enquanto construção de significados

O ser humano, enquanto ser social, precisa estar atento às situações que acon-
tecem no espaço onde vive, na amplitude e na profundidade do mundo enquanto 
espaço e texto universal, inserindo-se ora como protagonista, ora como coadjuvan-
te, ora na condição restrita de integrante do cenário ou como observador crítico. 
Precisa entender a complexidade desse mundo nas relações que nele se estabe-
lecem 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 bus-
ca 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 ele-
mentos 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.

As manifestações artísticas como pintura, escultura, arquitetura, música, dan-
ça, teatro, fotografia oferecem largo campo de exercício da leitura enquanto com-
preensão 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:
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[...] 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 na-
tureza 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 semiológi-
ca 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 
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 pro-
tagonista do processo de compreensão, de interpretação do mundo, do conteúdo 
dos materiais apresentados do meio impresso ao digital, ocupando o lugar mais im-
portante 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 
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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:

Com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos social-
mente 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 pa-
peis, 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 con-
teúdo 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.

Professor e alunos na vivência de uma mesma prática leitora

Muitas críticas têm sido feitas ao desempenho de professores do Ensino Fun-
damental 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.
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A atividade de leitura desenvolvida no contexto do Centro de Referência de Lite-
ratura e Multimeios – Mundo da Leitura, durante duas horas, com a participação de 
uma turma específica da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Mé-
dio 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, constituin-
do-se cada ação num desafio não apenas à participação, mas, especialmente, ao 
exercício de uma avaliação crítica. Podem apontar dificuldades, vantagens, desvan-
tagens, possibilidades de continuá-las no contexto da escola, conforme orientação 
recebida por escrito, contendo sugestões de atividades para esse momento poste-
rior. 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 organizadas as práticas leitoras multimidiais para cada turma instiga o profes-
sor 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, pro-
postas 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 har-
monizados 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 lingua-
gens, 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 prota-
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gonismo do leitor precisa ser observado por professores, pais, adultos, com vistas a 
entender novos comportamentos em relação à leitura a partir da relação com novas 
plataformas de leitura.

Os leitores das linguagens de diferentes manifestações artísticas circulam e na-
vegam 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, ilus-
trações, 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 Cen-
tro, 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 desencadea-
do no Mundo 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 mul-
timidiais, 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 
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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 pa-
pel dos integrantes de uma família na adoção de comportamentos leitores:

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 ce-
nários, 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 co-
locarem 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 planeja-
mento 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 trans-
formador. Pela leitura consegue-se ter uma visão melhor da sociedade. É possível 
identificar-se com outros seres humanos transformando-os em seres mais sensíveis.

Tipos de leitor

Vive-se, atualmente, um período de abundância de materiais de leitura, publica-
dos com qualidade e requinte. Os livros infantis, por exemplo, com tema e lingua-
gem estruturados nos critérios de qualidade literária, cada vez mais se aproximam 
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do status de obra de arte pela criatividade com que são concebidos e pelos recursos 
empregados na publicação. As ilustrações, reconhecidas como uma outra lingua-
gem 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, necessita-se 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 lin-
guagens, 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 pré-
vio 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 me-
nos aristocráticas, capaz de envolver-se com o texto impresso individual, solitária, 
silenciosamente. 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 enrique-
ce 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 sen-
tidos, a visão reina soberana, complementada pelo sentido interior da imagina-
ção. Uma vez que estão localizados no espaço e duram no tempo, esses signos 
podem ser contínua e repetidamente revisitados. (SANTAELLA, 2004, p. 24)
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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 cine-
ma, ou mesmo na fotografia. A variedade 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 distin-
tos 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 surgi-
mento 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 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. 
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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.

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 informa-
cional, 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, cir-
culando por espaços culturais os mais distintos, ou mesmo circulando por shopping 
centers, frequentando praças com parques infantis, andando pelas ruas, exercitan-
do 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, 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 tipi-
fica 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 ci-
berespaço, ou seja, espaços de hipermobilidade, com as facilidades que os equi-



17

pamentos móveis trouxeram para se ter acesso a elas, em qualquer tempo e lugar. 

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, permi-
tindo entendimentos mais aprofundados sobre o ato de ler, incluindo não apenas o 
reconhecimento de novos modos de ler, mas uma compreensão maior desses no-
vos modos de ler. Paralelamente, propicia a identificação dos níveis de leitura atin-
gidos 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 se-
rem 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:

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 veloz-
mente 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.
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Considerações finais

O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, laboratório de ações de lei-
tura 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 for-
mação de leitores num país de não leitores, seus integrantes assumem uma posi-
ção 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 con-
cretamente o caminho percorrido na elaboração da proposta e na execução de prá-
ticas 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, apre-
sentados 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 busca pelo entendimento de si e do mundo fez com que o homem imaginasse 
histórias e seres fantásticos que pudessem explicar os acontecimentos ligados à 
sua origem e existência. Por meio de crenças que envolviam deuses, monstros e 
heróis, procurou compreender os conflitos e sentimentos humanos, os fenômenos 
e elementos da natureza que não podiam ser assimilados de maneira racional ou 
científica. Por isso, na civilização greco-romana, por exemplo, a justiça, a beleza, 
a força, elementos como o céu, a terra e o mar foram incorporados como deuses 
e apresentados em formas humanas, capazes de amar com a mesma intensidade 
com que lançavam seus castigos aos que ousavam desobedecer. Essas e tantas 
outras figuras míticas de diferentes povos, protagonizaram histórias trágicas que se 
perpetuam ao longo de gerações impulsionando novas histórias. 

Em todas as civilizações os mitos trouxeram temas que ainda hoje são comple-
xos para o entendimento humano: a origem da vida e o mistério da morte. O amor, 
o ódio e a inveja também são recorrentes nas narrativas, assim como os conflitos e 
as guerras, em que deuses e semideuses cometiam atos, não somente de injustiça, 
traição e vingança; mas sobretudo, provações de amizade, coragem e compaixão. 
Os primeiros escritos dessas histórias encontramos na Epopeia de Gilgamesh, que 
é a mais antiga de que se tem registro, escrita aproximadamente a 4.000 mil anos 
em placas de argila. Essa narrativa teve sua origem na Mesopotâmia, (atual Síria 
e Iraque) e consiste na reunião de várias lendas e poemas sumérios que contam a 
saga de Gilgamesh, rei de Uruk, (pequena cidade da Suméria). Na sequência, estão 
as epopeias gregas Ilíada e Odisseia de Homero que foram escritas entre os sécu-
los IX e VIII a.C. e se referem a um acontecimento do século XIII a.C. Ilíada narra a 
Guerra de Tróia, e Odisseia, o pós-guerra. A Teogonia de Hesíodo, escrita por volta 
do séc. VIII a.C, descreve o nascimento dos deuses, e ainda Eneida de Virgílio do 
séc. I a.C., conta a origem do império romano. Esses são alguns dos primeiros re-
gistros escritos que se tem notícia até então. Posteriormente, muitos outros textos 
foram descobertos em diferentes partes do mundo pertencentes a outros períodos 
da história antiga. Coelho (2000, p.168-169), comenta sobre a antiguidade dessas 
e outras histórias da mitologia universal e nos diz que:

“sua origem perde-se no princípio dos tempos. São narrativas tão anti-
gas quanto o próprio homem; e nos falam dos deuses, duendes, heróis 
fabulosos ou de situações em que o sobrenatural domina.[...] Percorren-
do a história da humanidade, verifica-se que o mito e a história cami-
nham juntos e, em última análise, um explica o outro: o mito (construído 
pela imaginação, pela intuição do homem) responde pela zona enigmáti-
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ca do mundo e da condição humana, zona inabarcável pela inteligência; 
a história (construída pela razão) responde pela parte clara, apreensível 
e mensurável pelo pensamento lógico.”

Por meio da linguagem metafórica, essas narrativas primitivas reconhecidas 
como mitos e lendas, serviram de referência para a literatura folclórica que conhe-
cemos hoje, e que por sua vez alimentam outras histórias que permeiam a litera-
tura moderna e contemporânea. Narrativas essas que, de alguma forma sempre 
carregam em si o pensamento mágico e simbólico dos povos antigos, a essência 
universal das emoções e dos valores humanos. Nos ensinam o sentido de tudo que 
existe a partir de temas atemporais presentes em todas as culturas e em diferentes 
estágios da vida.

 Por esse motivo, os mitos se repetem na literatura da mesma maneira com que 
os temas universais também são repetidos. As histórias se assemelham, seja nas 
características dos personagens ou nos conflitos e acontecimentos por eles vividos, 
lembrando aqui o mito do herói na lenda britânica do rei Arthur, sendo esse um dos 
personagens mais conhecidos e emblemáticos da literatura medieval. Essa repeti-
ção para Jung (2008), são chamados de arquétipos, que são as “imagens primor-
diais”, ou seja, ideias, conflitos e acontecimentos vividos e assimilados por toda a 
humanidade, definido pelo autor como o “inconsciente coletivo”.

No contexto dessas narrativas, é possível perceber as imbricações que existem 
entre o mito e a lenda, entendendo que partem do mesmo ponto de origem. Cabe, 
então, elucidarmos alguns conceitos, bem como as relações que estabelecem entre 
si.

O conceito de mito é bastante amplo e discorre em diferentes áreas do conhe-
cimento. Buscamos, primeiramente uma compreensão de mito nas palavras de Jo-
seph Campbell (1999, p.10-24-74), que nos define como “histórias sobre a sabedo-
ria da vida[...]metáforas da potencialidade espiritual do ser humano [...]concebidos 
para harmonizar a mente e o corpo.” Neste sentido, Coelho (2011, p.169), comple-
menta o conceito de mito ressaltando que “estão sempre ligados a fenômenos inau-
gurais: a genealogia dos deuses, a criação do mundo e do homem, a explicação 
mágica das forças da natureza, etc.” Para as antigas sociedades os mitos sempre 
estiveram ligados a acontecimentos reais, experiências vividas no dia-a-dia como a 
caça, a celebração da vida, o culto aos seus antepassados e a crença ao sagrado. 
Nas reflexões do mitólogo romeno Mircea Eliade, (2011) podemos apreender que o 
mito é como uma história imaginada a partir da realidade vivida pelas comunidades. 
Portanto, embora sejam concebidas hoje como “histórias mitológicas”, são fruto de 
uma verdade que existiu em algum momento num dado lugar.

Essas definições sobre o mito nos elucidam sua importância nas sociedades 
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fundadoras da cultura e das narrativas primordiais. Tendo em vista as relações que 
se sucedem entre mito e lenda, podemos entender nas palavras de Coelho (2000, 
p.171) que “em geral o mito abarca várias lendas, que o desenvolvem sem des-
truir–lhe a unidade”. Complementando as palavras de Coelho, o antropólogo Clau-
de Lévi-Strauss (1993), comenta a importância da lenda colocando-a na função de 
legitimação histórica do mito. Reiterando com os conceitos anteriores, buscamos 
aqui, elucidar a definição de lenda nas palavras de Cascudo, (1976, p.348), diferen-
ciando-a do mito: 

“As lendas são episódio heroico ou sentimental com elemento mara-
vilhoso ou sobre-humano, transmitido e conservado na tradição oral e 
popular, localizável no espaço e no tempo. De origem letrada, lenda, 
legenda, “legere” possui características de fixação geográfica e pequena 
deformação e conserva-se as quatros características do conto popular: 
antigüidade, persistência, anonimato e oralidade. É muito confundido 
com o mito, dele se distância pela função e confronto. O mito pode ser 
um sistema de lendas, gravitando ao redor de um tema central com área 
geográfica mais ampla e sem exigências de fixação no tempo e no es-
paço.” 

Estar em contato com a literatura por meio das lendas e dos mitos é uma for-
ma de resgatar e valorizar as culturas primitivas que simbolizam o conhecimento 
universal da história do homem. O registro dessas culturas seculares nos chegam 
por meio de objetos, materiais e utensílios que fizeram parte dos usos e costumes 
desses povos, muitas vezes encontrados em seus restos mortais. Também nos che-
gam por meio de suas escrituras (alfabetos, frases, enunciados), textos em forma 
de poemas, arquitetura, escultura, ornamentos e pinturas rupestres.

 Hoje, graças a esses registros, as culturas dos povos antigos são difundidas 
em diferentes formas artísticas, literárias e multimidiais. Mais do que nunca, nos de-
paramos com uma multiplicidade de filmes, livros, games, histórias em quadrinhos 
e inovadoras manifestações das artes visuais que reconstituem e ressignificam as 
histórias da mitologia, apresentando-as em novas roupagens. Muitos personagens 
da literatura moderna e contemporânea, ainda que possam não aparentar ligações 
com os mitos das antigas civilizações, estabelecem um elo profundo com a comple-
xidade de suas histórias, sendo assim, assimiladas pelos leitores. Essas narrativas 
transitam em diferentes meios. Algumas surgem de filmes ou séries de televisão, e 
após, transpostos para games e quadrinhos. Outras, se originam de livros ou qua-
drinhos, e posteriormente são adaptados para filmes, como as sagas Harry Potter, 
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Senhor dos Anéis, Percy Jackson, As crônicas de Nárnia, As crônicas de Spiderwick, 
Crepúsculo, as histórias de Super-Heróis, entre outros. 

 Nesse sentido, ao nos relacionarmos com personagens dessas e outras narrati-
vas, estamos vivenciando nossa cultura e produzindo diferentes significados. Sobre 
esse aspecto, Morin, (p.15,1997) salienta que:

“[...] uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mi-
tos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam 
os instintos, orientam as emoções. Esta penetração se efetua segundo 
trocas mentais de projeção e de identificação polarizadas nos símbolos, 
mitos e imagens da cultura como nas personalidades míticas, os ances-
trais, os heróis, os deuses”. 

Esse processo de trocas mentais de projeção e identificação citados por Morin 
implica nas relações que estabelecemos com as narrativas veiculadas pela mídia. O 
mitólogo Campbell, (1999) utiliza a expressão mitologização, ao se referir a persona-
gens de filmes famosos que desempenham o papel de figuras míticas que são en-
deusadas e tidas como heróis. Seguindo no mesmo raciocínio, Ferrés complementa 
salientando que “[...] os espetáculos audiovisuais cumprem diante do espectador o 
mesmo papel que cumpriam os contos infantis. [...] O espectador vive esses confli-
tos como expressão metafórica ou simbólica dos seus próprios conflitos e tensões 
internas.” (p.40, 1996).

Para o público infantil e juvenil, a reprodução das histórias da mitologia em pro-
dutos de entretenimento é marcante, em filmes, livros, histórias em quadrinhos e ga-
mes. Por seu caráter lúdico e fantástico, é um assunto que desperta o interesse e a 
curiosidade de crianças e jovens podendo, muitas vezes deturpar a sua relação com 
o mito. Isso acontece quando a identificação do espectador acontece com o intérpre-
te e não com o personagem da narrativa em questão. Ao comentar sobre esse as-
pecto, Ferrés, (p. 38, 1996), chama a atenção para os mitos sociais ressaltando que: 

“No caso dos mitos sociais: atores e atrizes, cantores e esportistas, per-
sonalidades da alta sociedade... Em todos esses casos os processos 
projetivos são produzidos sobre a mitologia criada pela sociedade de 
massas em torno das pessoas investidas com atributos míticos de bele-
za, sedução, força ou poder. [...] Hoje os heróis são os mitos do cinema, 
da televisão, da música, do esporte, dos jornais. A análise dos mitos ou 
dos heróis privilegiados numa época permite descobrir os valores em alta 
dessa época.” 



24

A partir da reflexão do autor sobre os “mitos sociais” encontrados principalmente 
na música, no cinema, no esporte e na moda, é possível perceber que os mitos se 
reinventam de acordo com cada época e período da história. Estão ligados aos mo-
vimentos políticos, econômicos, sociais, culturais e religiosos que hoje são marca-
dos por uma sociedade de massas, que cria seus ídolos de acordo com os valores 
de um mercado consumista, onde o ato heroico está atrelado ao poder, aos status 
e aquisição de bens. 

Tanto na literatura como na mídia e em outros meios eletrônicos de entreteni-
mento, o resgate do mito se torna cada vez mais importante na medida em que vão 
se formando novos leitores de textos impressos e de audiovisuais. As narrativas 
primordiais precisam ser a referência fundamental para a literatura contemporânea 
e para as artes de maneira geral encontradas em múltiplas linguagens. Sobre esse 
resgate da mitologia, Coelho (2000, p.171), elucida que:

Na literatura para adultos ou para crianças, encontramos a presença 
desses mitos, mas ainda há muito tempo para reinventar. Estamos em 
pleno processo de renovação da literatura brasileira e não podemos es-
quecer que um dos caminhos mais fecundos para toda grande renova-
ção é retornar às origens. [...] Embora já haja recriações excelentes de 
nossos mitos e lendas, ainda há muita matéria à espera de ser reinven-
tada para que as crianças e jovens descubram suas origens como povo”.

 Cabe aos educadores, mediadores de leitura sintonizar o aluno com os mitos 
em seu sentido mais amplo e profundo, permitindo que as narrativas apresentadas 
oralmente, em diferentes mídias ou representações artísticas possam ser referên-
cias no resgate dos mitos, fazendo com que os alunos estabeleçam elos com suas 
vivências e com os acontecimentos do mundo em que está inserido. Os professores 
devem aproveitar a curiosidade dos alunos sobre os personagens e histórias da 
mitologia para abordar conteúdos que vão ao encontro das necessidades e aspira-
ções da turma aproveitando para abordar temas importantes como o amor, a ami-
zade, o medo, pluralidade cultural entre outros assuntos, estimulando a criticidade 
e contribuindo para o seu desenvolvimento cognitivo e cultural.

A prática leitora intitulada “Mitologia: deuses, monstros e heróis” desenvolvida no 
espaço do Centro de Referência de Literatura e Multimeios - Mundo da Leitura, teve 
o objetivo familiarizar os alunos com os mitos clássicos de diferentes culturas (gre-
gos, romanos, egípcios, africanos, nórdicos, indianos e brasileiros), estabelecendo 
um elo com os mitos contemporâneos, proporcionando uma reflexão e uma leitura 
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crítica dos personagens e dos acontecimentos presentes na narrativa “O Minotau-
ro”, adaptado por Ana Maria Machado. Por meio de diferentes linguagens como tea-
tro de sombras, QR code, realidade aumentada, filme, música, projeção de imagens 
e games, os alunos foram instigados a problematizar as experiências vividas pelos 
personagens estabelecendo um elo com suas próprias vivências. 

As cinco atividades a serem desenvolvidas na escola, são um desdobramento 
da prática leitora desenvolvida no Mundo da Leitura intituladas: “Deuses mitológi-
cos”, “Desvendando lendas e mitos brasileiros”, “O herói mitológico e o herói moder-
no”, “O simbólico mundo dos dragões”, “Entre fadas e duendes”. Essas atividades 
também envolverão diferentes linguagens como livros, filmes, músicas, pinturas, 
esculturas, quadrinhos, revistas, artes visuais, computador e internet, mas, sobre-
tudo, resgatam mitos importantes da cultura local e universal, convidando alunos e 
professores a pensar criticamente e ressignificar o sentido dos mitos para o mundo 
que vivemos hoje. 
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Prática leitora no Mundo da Leitura

Materiais e recursos
Livro Entre deuses e monstros, (Nova Fronteira) de Lia Neiva. 
Webcam.
Computador com acesso à internet.
QR code com enigmas.
Realidade aumentada.
Slideshow Deuses e monstros para interagir no tablet. 
Lâminas e silhuetas da história Teseu e o Minotauro.
Áudio da história Teseu e o Minotauro.
Refletor de luz.

Atividade preparatória
Organizar o espaço com os enigmas em QR code, no labirinto externo. Em caso 
de chuva, adaptar a atividade para o espaço interno. Preparar o ambiente da are-
na com o projetor multimídia, retroprojetor, refletor, empanada, lâminas e silhuetas 
para o teatro de sombras.

Etapas propostas
1. Receber os alunos e professores em frente ao Mundo da Leitura.

2. Entregar um fio dourado que represente o fio de Ariadne. Os alunos terão as pis-
tas em QR code para serem decifradas através de tablet. Com as pistas, deverão 
encontrar símbolos para, posteriormente, interagirem com o recurso de realidade 
aumentada e conhecerem alguns deuses e monstros da mitologia.

Mensagem em QR code 
exposta no labirinto Leitura de QR code Leitura de QR code
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Mensagens dos QR codes expostos no labirinto

Grupo 1

Pista 1- Este é o labirinto do Minotauro. É preciso um olhar atento para enxergar as 
coisas ao redor. A direção do olhar é o dedo apontando.

Pista 2 - Siga o fio, pegue a mão de seu colega. E assim vamos todos 
pelo caminho que houver. Observe as paredes do labirinto porque é o 
olhar que guarda o próximo tesouro.

Pista 3 - O fio de Ariadne é o guia. Ao olhar temos a sensa-
ção de que os sons falam. Caminhe devagar buscando instru-
mentos musicais para acalmar a fera. 

Pista 4 - Às vezes sonho sendo Teseu, mas a espera me con-
funde e penso que o sonho é dele – o herói que anda com uma 
espada na mão e um fio na outra.

Pista 5 - O labirinto tanto pode ser visível como invisível, tan-
to pode ser real como imaginário. A biblioteca é um labirinto. 
Peguem o último tesouro e entrem no Mundo da Leitura, sem 
largar o fio.
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Grupo 2

Pista 1- Sigam a corda para encontrar os tesouros e achar a saída. A corda pertence 
à Ariadne, a deusa que está guardando um tesouro nesse labirinto.

Pista 2 - Vocês estão em uma aventura de exploração em minha casa, 
e logo perceberão que não há um centro no labirinto. O labirinto é a 
chave.

Pista 3 - O silêncio tomava conta do mundo. De repente, Mi-
nos foi tomado por uma visão: o Minotauro deitado na relva, 
contando estrelas com os olhos. Procure as estrelas, elas 
guardam um código.

Pista 4 - Vivo entre corredores e encruzilhadas. Enganam-
se aqueles que pensam que vivo sentado em um trono, 
bem no centro do labirinto, esperando sete moças e sete 
rapazes para um banquete.

Pista 5 - Fabuloso sou eu. Um touro quase humano ou um 
humano quase touro. Mas se vocês não querem me encon-
trar na caminhada, peguem o último tesouro e entrem no 
Mundo da Leitura sem largar o fio.
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3. Apresentar o Mundo da Leitura dando continuidade à ideia do “fio de Ariadne”.

4. Na arena, projetar imagens de deuses, monstros e heróis mitológicos para que os 
alunos relembrem e se familiarizem com alguns personagens da mitologia. 

5. Contar a história Teseu e o Minotauro, por meio de teatro de sombras - utilizando 
lâminas e silhuetas de acordo com a narração gravada em áudio.

6. Discutir com os alunos a história, perguntando se já conheciam o mito do Mino-
tauro por meio de filmes, livros, games, TV, etc. Solicitar aos alunos que expressem 
suas opiniões sobre a história, comentando sobre o surgimento dos mitos e sua 
importância em nossa sociedade.

7. Projetar as imagens de outros mitos, agregando diferentes culturas - africana, 
nórdica, egípcia, grega, japonesa, chinesa, etc. - e estabelecendo um link com a 
representação dos mitos em diferentes linguagens. Perguntar aos alunos:

a) O que vocês entendem por monstros, deuses 
e heróis?
b) Quais são os mitos brasileiros?
c) Quais são os deuses que conhecemos no 
Brasil?
d) Identifique os heróis da atualidade.

Apresentação dos Deuses Africanos

8. Solicitar aos alunos que, individualmente, posicionem em frente à câmera do 
computador o símbolo que foi encontrado por eles no início da atividade, para ser 
projetado por meio da realidade aumentada. Perguntar se reconheceram alguns 
deuses ou monstros representados nas imagens. Solicitar que comentem sobre 
suas características e se as imagens remetem a algum filme, série de TV, música, 
livros, quadrinhos etc. 

9. Projetar a imagem da medusa utilizando realidade aumentada (www.ezflar.com/
gen/159426, www.ezflar.com/gen/159430, www.ezflar.com/gen/200207). Conversar 
com os alunos sobre as características da Medusa.

10. Navegar, no mundo virtual, no site de jogos. O jogo selecionado é um jogo de 
estratégia, onde o navegador precisa auxiliar Teseu a encontrar o Minotauro, en-
quanto percorre corredores de um labirinto. (www.jogosonline3d.com.br/jogos-do-
minotauro.html)

11. Utilizando o tablet, escolher um personagem mitológico. No tablet, estará dis-
ponível o perfil dos personagens e uma dica para encontrar um texto que estará 
escondido no Mundo da Leitura. São doze histórias, uma de cada personagem es-
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colhido no recurso, disponível em: www.slideboom.com/presentations/528461/deu-
ses-mito. Os alunos poderão levar a história para casa.

Tela inicial para escolha dos personagens

Aluno encontra a história do personagem escolhido

Leitura de livros selecionados para
a prática leitora sobre o tema mitologia
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Registro iconográfico

Colégio Notre Dame Aparecida

Colégio Notre Dame Aparecida

E.M.E.F. Basílio Nelson Faversani
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E.E.E.F. Dr. João Carlos Machado

E.M.E.F. Arlindo Luiz Osório

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

E.M.E.F. Padre José de Anchieta

E.M.E.F. Profª Helena Salton
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E.M.E.F. Santo Antonio

E.M.E.F. São Luiz Gonzaga

E.M.E.F. Urbano Ribas
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E.M.E.F. Urbano Ribas

E.M.E.F. São Luiz Gonzaga

Escola de Ensino Médio Rainha da Paz

Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo
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Prática leitora na escola 

Atividade 1: Deuses mitológicos

Objetivo
Conhecer, refletir e compreender algumas histórias da mitologia e a sua importância 
para a preservação da história dos povos. Criar estratégias para identificar como os 
povos recorriam aos mitos para explicar fenômenos da natureza e acontecimentos 
históricos.
Identificar e comparar Deuses de regiões geograficamente distantes que possuem 
histórias semelhantes, mas características distintas.

Materiais e recursos
Livros A Grécia: mitos e lendas, (Ática) de Alain Quesnel.
Volta ao mundo em 80 mitos, (Artes e Ofícios) de Rosana 
Rios.
Oxumarê, o Arco Íris: mais histórias dos deuses africanos 
que vieram para o Brsil com os escravos, (Companhia das 
Letrinhas) de Reginaldo Prandi.
Ifá, o adivinho: história dos deuses africanos que vieram 
para o Brasil com os escravos, (Companhia das Letrinhas) 
de Reginaldo Prandi. 
Computador com acesso à internet.
Webcam.
Imagens dos Doze Deuses do Olimpo para gerar a realidade aumentada.
Site Eflzar.

Etapas propostas
1. Organizar os alunos em uma roda de leitura na biblioteca da escola.

2. Dialogar com os alunos sobre a importância da oralidade na cultura grega. Ex-
plicar que a história do povo manteve-se viva porque os antigos preocupavam-se 
em transmitir os conhecimentos e perpetuar os ensinamentos através da fala. Até 
o surgimento da escrita, era a oralidade o grande recurso de linguagem dos povos.

3. Ler para os alunos a história “A cólera de Zeus”, da obra A Grécia: mitos e lendas, 
de Alain Quesnel.

4. Convidar os alunos a recontarem oralmente a história. Após, questioná-los se 
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7. Utilizar o site Ezflar (www.ezflar.com/gen) para salvar as imagens dos deuses. 
Entregar as imagens da realidade aumentada geradas para motivar os alunos a 
descobrirem os doze deuses que compunham o panteão grego, que habitavam o 
Monte Olimpo.

8. Solicitar aos alunos que pesquisem, a partir da imagem que receberam, o nome 
do Deus Grego, o seu Deus romano correspondente, os poderes e uma de suas 
histórias.

9. Destinar um momento da aula para o tempo do mito. Neste momento, os alunos 
devem apresentar dois Deuses pesquisados e contar as duas histórias que encon-
traram, abrindo espaço para comentários da turma e compreensão da história.

a história se manteve idêntica. Utilizando as manifestações dos alunos, levá-los a 
perceber que houve algumas diferenças no recontar. Explanar sobre a construção 
da memória, cultura e tradição de um povo. Era através da oralidade que as novas 
gerações conheciam os Deuses e os seus poderes diante da fragilidade humana.

5. Resgatar com os alunos a história contada:
 ● Quem é Licáon?
 ● O que Zeus fez a Licáon? E com os seus filhos?
 ● O que Zeus fez com toda a humanidade?
 ● Como o mundo termina?
 ● E como a humanidade renasce?
 ● Vocês conhecem outra história semelhante a essa? Quem ajudou Noé a 
salvar a criação nessa outra história?
 ● Na história A cólera de Zeus, descobrimos os poderes de Zeus? Quais 
são?

O trabalho com realidade aumentada poderá ser realizado direta-
mente com o aluno. Caso a escola possua um projeto de programa-
ção na escola, indicamos o a ferramenta ARToolkit que tem licença 
gratuita. (www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/artoolkit.html)

Os gregos e romanos acreditavam 
em muitos deuses. Eles justificavam 
um fenômeno da natureza ou um 
acontecimento como sendo a ação 
dos deuses. Todo o fenômeno não 
explicado científicamente era resul-
tado da vontade de um deus. Na 
Grécia, existem doze deuses Olím-
picos que possuem doze deuses ro-
manos correspondentes.

6. Questionar os alunos:
 ● Quais os deuses gregos que vocês co-
nhecem?
 ● Qual a responsabilidade de cada deus 
que vocês citaram?
 ● Quais os deuses gregos que vocês se 
lembram de ter visto no Mundo da Leitura? E os 
Deuses romanos? Qual era a ligação entre eles?
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Deus do Olimpo

Zeus

Hera

Posêidon

Atena

Ares

Deméter

Apolo

Ártemis

Hefesto

Afrodite

Hermes

Dionísio

Deus Grego

Júpiter

Juno

Neptuno

Minerva

Marte

Ceres

Apolo

Diana

Vulcano

Vênus

Mercúrio

Baco

Significado

Deus da chuva, do raio. Deus Maior.

Deusa do matrimônio

Deus do oceano

Deusa da sabedoria

Deus da guerra

Deusa da colheita

Deus sol

Deusa da caça

Deus da arquitetura, construtor

Deusa do amor

Deus do vento

Deus do vinho

10. Reler com os alunos as histórias dos outros deuses que receberam no Mundo 
da Leitura, identificando as características de cada Deus.

Egípcios
Isís, Osíris e Hórus
(Volta ao mundo em 80 mitos, de Rosana Rios)
Indianos
Ganesha, o Deus de cabeça de elefante
Shiva, o destruidor
(Volta ao mundo em 80 mitos, de Rosana Rios)
Nórdico
Odin e o freixo do mundo
(Volta ao mundo em 80 mitos, de Rosana Rios)
Africanos
O dia em que o arco-íris estancou a chuva
(Oxumarê, o Arco Íris, de Reginaldo Prandi) 

Como o Ifá ganhou o cargo de adivinho
(Ifá, o adivinho, de Reginaldo Prandi)

11. Finalizar a atividade montando cartas gigantes dos Deuses estudados para ex-
por na escola. Colocar a imagem do Deus (a), a sua localização no mundo e suas 
habilidades.
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Atividade 2: O herói mitológico e o herói moderno

Objetivo
Familiarizar os alunos com os heróis mitológicos por meio da literatura, imagens de 
obras de arte e de filmes, resgatando sua origem, características e histórias. Traçar 
um paralelo entre o herói mitológico e o herói moderno, possibilitando que os alunos 
identifiquem as diferenças entre ambos, percebendo quais e como são os heróis 
que cultuamos na atualidade. Resgatar personagens heroicos importantes da lite-
ratura, quadrinhos, filmes, games e televisão; artistas e personalidades da música, 
esportes, política, religião, ciência e cultura.

Materiais e recursos
Computador com acesso à internet.
Projetor multimídia
Filme Hércules da Walt Disney
18 imagens virtuais de obras de arte

Etapas propostas
1. Resgatar a história de Teseu e o Minotauro apresentada no Mundo da Leitura, 
projetando imagens de pinturas e esculturas que ilustrem trechos da narrativa para 
familiarizar os alunos com obras de arte importantes. O professor deverá pesquisar 
as imagens das obras na internet, digitando suas referências; (nome, local, artista), 
que correspondem às imagens apresentadas abaixo. Informar aos alunos o nome 
das obras, artista, museu e sua localização. Instigá-los a perceberem elementos im-
portantes que compõem as obras de arte, tendo como sugestão a obra Explicando 
a arte de Jô de Oliveira. 

2. Convidar os alunos a fazer uma visita virtual por meio dos sites dos museus onde 
estão localizadas as obras sobre Teseu e o Minotauro exibidas abaixo, de acordo 
com os endereços eletrônicos indicados nas referências. 
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Antonio Canova. Teseu vencendo o Minotauro, 1781.
Escultura em mármore. Museu Victória e Albert, Londres.

Antoine Louis Barye.Teseu e o 
Minotauro, 1841. Escultura em 

bronze. Museu do Louvre, Paris.

George Frederick Watts.O 
Minotauro,1885.Óleo sobre tela. 

Museu Tate Gallery, Londres.

kleophrades, Teseu
matando o Minotauro,

470 a.c. vaso de cerâmica grega.
Museu Britânico, Londres.

Teseu e o Minotauro, 550 a.c. 
vaso de cerâmica grega. Museu 
J. Paul Getty Center, Califórnia. 
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Evelyn de Morgan. Ariadne em Naxos, 1877. Óleo sobre tela.
Museu The Morgan Centre, Londres.

Cassoni Campana, Viagem de Teseu a Creta, 1500 – 1524.
Museu Palácio dos Papas Avinhão, França.

Picasso. Minotauro e égua morta
diante de uma gruta defronte a uma

menina com véu, 1936. Guache e nanquim 
sobre papel. Museu Picasso, Paris.

Teseu lutando contra o Minotauro, 550 a.c.
skyphos grego. Museu do Louvre, Paris. 
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3. Perguntar aos alunos quais foram suas impressões sobre as obras que foram exi-
bidas, o que mais lhes chamou a atenção em relação às cores, formas e expressões 
e de que maneira o Teseu, o Minotauro e a Ariadne foram representados.

4. Conversar sobre as experiências vividas pelo Teseu salientando seu ato de bra-
vura, suas conquistas e suas perdas durante o caminho. Perguntar aos alunos:
- Quais são as habilidades do Teseu?
- Quais suas características físicas e psicológicas?
- Como ele conduziu seu percurso até vencer todos os obstáculos?
- Vocês seriam capazes de enfrentar obstáculos para salvar um grupo de pessoas? 
- Vocês agiriam da mesma maneira ou fariam diferente?
- Conhecem outros personagens de histórias ou pessoas em nossa sociedade que 
também realizaram ações de bondade, generosidade, justiça e coragem para aju-
dar os outros, e que podemos chamar de herói? Quais? Comentem seus feitos. 

5. Exibir imagens de obras de arte de outros heróis mitológicos de diferentes perío-
dos e culturas sendo eles; Ulisses, Hércules, Aquiles, Perseu (gregos) Arthur (celta), 
Thor (nórdico), Gilgamesh (sumério), apresentando o nome da obra, sua localiza-
ção e o artista que a criou. Perguntar aos alunos se conhecem esses heróis, suas 
características e seus feitos de algum livro, filme, site, game, desenho animado, 
série de televisão, quadrinho ou em outros meios, solicitando que comentem sobre 
os mesmos. Complementar, se necessário, os comentários dos alunos ampliando 
as informações sobre os heróis citados. 

6. Convidar novamente os alunos a fazer uma visita virtual nos sites dos museus 
onde as obras desses heróis estão localizadas, a partir dos endereços virtuais cita-
dos nas referências. Iniciar o passeio virtual pelos sites: GOOGLE CULTURAL INS-
TITUTE NATIONALMUSEUM e GOOGLE MAPS/MUSEU DO LOUVRE, que permi-
tem que o aluno transite entre os espaços dos museus e suas obras apresentando 
o Museu Nacional de Belas Artes da Suécia em 3D e alguns espaços do Museu do 
Louvre. Instigar os alunos a perceberem elementos importantes que compõem as 
obras de arte tendo como a sugestão da obra Explicando a arte de Jô de Oliveira. 
Solicitar-lhes que pesquisem em livros, games, filmes, sites e quadrinhos a trajetória 
desses heróis para compartilharem com os colegas em sala de aula, sugerindo a 
coleção Mitologia da revista Superinteressante referenciadas na bibliografia. 
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Pellegrino Tibaldi. Ulysses cega cíclope, 1550-51.
Afresco. Palazzo Poggi, Itália.

Antonio Canova. Perseu Triunfante, 1801.
Escultura em mármore.

Musei Vaticani, Vaticano.

Pellegrino Tibaldi.
Ulysses cega cíclope, 1550-51.
Afresco. Palazzo Poggi, Itália.

Marten Eskil Winge. Thor combatendo os 
gigantes,1872. Óleo sobre tela. Museu

Nacional de Belas-Artes, Suécia.

Franz Matsch O triunfo de Aquiles 1892.
Palácio Achilleion, Corfu Alemanha.
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Charles Ernest Butler. 
O rei Arthur, 1903. Óleo sobre tela,

Coleção privada de Christopher
Wood Gallery, Londres. 

Jean de Boulogne. Hércules e o Centauro Nesso,1599.
Escultura em mármore. Piazza Della Signoria, Florença, Itália.

7. Complementar a pesquisa dos alunos sobre as histórias dos heróis citados, apro-
ximando-os do texto literário, tendo como sugestão as obras: Teseu e o Minotauro 
de Luiz Galdino, O rei Gilgamesh de Ludmila Zeman, A Grécia: mitos e lendas de 
Alain Quesnel e Jean Torton, O calcanhar de Aquiles de Alcides João de Barros, 
Os doze trabalhos de Hércules de Luiz Galdino, Thór: o rapto de Freija de Adriana 
Bernardino, O Rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda de Thomas Malory, A 
Grande Aventura de Thor de Ray Santos, Odisséia de Ruth Rocha. Abrir espaço 
para que os alunos compartilhem suas leituras.

8. Salientar a importância do herói Hércules na mitologia grega convidando os alu-
nos a assistir ao filme Hércules. Antes da exibição do filme, apresentar “Os 12 pas-
sos da Jornada do herói”, citado por Campbell em O herói de mil faces, e descritos 
no hipertexto abaixo, salientando que essa é a trajetória universal do herói, podendo 
ser comparada ao trajeto percorrido por Hércules e por outros personagens heroi-
cos que conhecemos na ficção e até mesmo na vida real. Solicitar que observem as 
características físicas e psicológicas do personagem, sobretudo, como enfrentou os 
12 trabalhos que lhe foram confiados, tendo como base as questões do hipertexto, 
“Descrição do herói” citadas baixo.
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Dono de uma força sobre-humana, o jovem mor-
tal Hércules precisa provar que é um herói para 
seu pai, o grande deus Zeus. Ele e seus amigos, 
Pégaso, um cavalo alado e Phil, seu treinador 
particular, são enganados por Hades, um vilão de 
cabeça quente que quer conquistar o Monte Olim-
po. Hércules precisa decidir entre seus poderes e 
Meg, seu verdadeiro amor. Só depois de aprender 
que o importante não é o tamanho de sua força, 
mas o tamanho de seu coração, ele vai se tornar 
realmente invencível.

Os 12 Estágios da Jornada do Herói 

1. Mundo comum - O mundo que o herói 
vive antes de iniciar sua jornada.
2. O chamado da aventura – Surge um 
problema que chama o herói para a aven-
tura.
3. Recusa do chamado - O herói recusa o 
chamado e depois aceita o desafio.
4. Encontro com o mentor ou ajuda so-
brenatural - O herói encontra um mentor 
que o prepara para se lançar aos desafios.
5. Cruzamento do primeiro portal - O 
herói se afasta de seu mundo para viver 
a aventura.
6. Provações, aliados e inimigos ou a 
barriga da baleia - O herói é testado e 
aprende as regras nos encontros com ini-
migos e aliados.
7. Aproximação - O herói vence a prova-
ções.
8. Provação difícil ou traumática – difi-
culdades e obstáculos envolvendo a vida 
ou morte. 
9. Recompensa - O herói venceu os obs-
táculos e ganha recompensa (o elixir).
10. O Caminho de volta - O herói deve 
voltar para o seu mundo.
11. Ressurreição do herói - Desafio de 
enfrentar e vencer a morte usando todo o 
seu aprendizado. 
12. Regresso com o elixir - O herói retor-
na transformado e preparado para trans-
formar e melhorar o mundo. 

O herói de mil faces, Joseph Campbell.

9. Solicitar aos alunos que comentem o que 
mais lhe chamou a atenção no filme. Nortear 
a conversa perguntando sobre as questões 
solicitadas anteriormente, entre elas:
- Quais as características de Hércules?
- A trajetória percorrida por ele é semelhante 
à jornada do herói citada no hipertexto?
- Como ele enfrentou os obstáculos?
- Em algum momento ele fraquejou, cansou 
ou ficou com medo? 
- O que fez dele um herói?
- Qual era seu objetivo? Seus inimigos?
- Ele recebeu alguma ajuda?
- Vocês identificam alguém em nossa socie-
dade com características semelhantes e que 
tenha realizado um grande feito como Hér-
cules?
- Um herói pode sentir medo, se sentir fraco, 
se entristecer, e por vezes perder a guerra? 
Por quê?
- Conhecem personagens heróicos que fra-
quejaram? Quais?
Comentar sobre os outros seres mitológicos 
que foram apresentados no filme, perguntan-
do se reconheceram os deuses, monstros e 
seres fantásticos que também fizeram parte 
dessa história.

Hércules. Walt Disney, 1997. 
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11. Aproveitar os comentários dos alunos 
fazendo com que relacionem Hércules com 
os heróis citados anteriormente e com ou-
tros da literatura, filmes, quadrinhos, dese-
nhos animados e séries de televisão que já 
tenham assistido. Apresentar aos alunos os 
três tipos de heróis segundo o autor Martin 
Cezar Feijó, fazendo com que relacionem 
os seus heróis de acordo com as caracte-
rísticas correspondentes. Ampliar o conhe-
cimento dos alunos sobre os conceitos de 
herói citados nos hipertextos adequando 
a linguagem e o significado das palavras 
para facilitar o entendimento dos alunos.

Tipos de herói

Herói guerreiro: herói valente, fazedor de fa-
çanhas que pode aparecer como um homem 
– deus (Hércules, Aquiles, Ulisses)

Herói que transmite alguma coisa aos ho-
mens: sempre rebelde contra a ordem vigente 
e sempre paga um preço pela sua rebeldia. 
(Prometeu, Gandhi, Nelson Mandela)

Anti-herói: arruaceiro, instintivo, desinibido, 
infantil e trapaceiro.(Didi, Macunaíma, Maz-
zaropi, Saci)

O que é o herói (1995), Martin Cezar Feijó.

10. Perguntar aos alunos: O que é ser um herói? Quais as características que fazem 
parte do herói? Os heróis são todos iguais? São fisicamente fortes? São valentes? 
Quais e como são os heróis das histórias que conhecemos hoje? Nós temos heróis 
em nossa sociedade? Quem são eles e quais suas características?

12. Exibir imagens ou trechos de desenhos e filmes dos heróis preferidos citados 
pelos alunos e/ou outros que sejam de seu conhecimento. Salientar a presença das 
heroínas que são menos representadas nas narrativas heroicas, mas não menos 
importantes. Solicitar que os alunos relacionem os heróis dos filmes, com os tipos 
de heróis citados no hipertexto. 

Como sugestão, poderão ser exibidos: Ben Dez, Tinkerbell, Super-Homem, Super-
poderosas, Bob Esponja, Chaves, Pica-pau, Homem-Aranha, Dragon Ball, Nemo, 
Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Valente, Meu Malvado favorito, Scooby doo, A era 
do gelo, Toy story entre outros.

Ao comentar sobre as aventuras e características desses heróis, traçar um paralelo 
comparando-os com heróis mitológicos e os heróis modernos, da literatura, filmes e 
especialmente com os heróis de nossos dias que fazem parte da nossa realidade e 
não utilizam a força física, mas seu conhecimento, inteligência convicções, espírito 
de coletividade e generosidade para lutar. Instigar os alunos a perceberem as dife-
renças e semelhanças entre heróis de diferentes épocas.

13. Possibilitar que busquem a compreensão sobre as transformações que ocorrem 
com os heróis de acordo com as mudanças sociais, científicas, religiosas, políticas, 
econômicas e culturais do nosso meio, como a diferença nas armas, cenários, obs-
táculos e desafios, objetivos a serem alcançados, características físicas e psicoló-
gicas.

14. Solicitar aos alunos que citem nomes de pessoas de nossa sociedade, (famosas 
ou não) que julguem ser heróis. Instigar os alunos a citar personalidades de diferen-



47

tes áreas, (cultural, social, política, esportiva ou religiosa), podendo ser um jogador 
de futebol(a), um cantor (a), ator (a), ativista social ou pessoas comuns de grandes 
feitos em sua comunidade local. Algumas das personalidades citadas devem ser 
conhecidas pela mídia, de presença efêmera nos meios de comunicação. Outros 
citados, devem ser os que se perpetuaram pelos seus feitos, causando alguma 
transformação social positiva em nome da coletividade. Complementar as persona-
lidades citadas pelos alunos ampliando os exemplos a serem analisados. Aproveitar 
os comentários para salientar as diferenças entre herói, celebridade, estrela e ídolo 
de acordo com as definições citadas nos hipertextos, explicando as características 
distintas entre eles. Salientar que muitos, erroneamente são aceitos e idolatrados 
como heróis.

Descrição do herói
- Nome do herói:
- Mitológico ou moderno:
- Real ou fictício:
- Origem do herói:
- Aventuras vividas:
- Principal característica e sua relação com as
aventuras vividas: 
- Fraqueza: 
- Poder:
- Principal desafio:
- Obstáculos: 
- Ajuda recebida:
- Vitórias alcançadas
- Relação com outros personagens e deuses (fa-
miliares, amigos, inimigos).

O herói se distingue pelo seus feitos; a celebridade pela sua imagem ou marca. O herói se criou, a 
celebridade é criada pela mídia. O herói era um grande homem; a celebridade é um grande nome. 
Daniel Boorstin
Historiador norte-americano 

Fonte: Texto - A negociação faustiana da fama 
Site:observatório da imprensa

O herói clássico caracteriza-se pela idealização, isto é, o herói é idealizado, possuidor de muitas qua-
lidades, corajoso, bom, destemido, forte, belo e muito mais! O chamado herói moderno, geralmente, 
não é idealizado, é mais próximo do homem comum de nossos tempos, com qualidades e defeitos, 
corajoso e covarde ao mesmo tempo, nem tão forte nem tão fraco. Já o anti-herói seria aquele que 
reúne as características opostas ao que classicamente chamamos de herói. Temos como exemplo de 
anti-herói Macunaíma, personagem do romance de mesmo nome, de Mário de Andrade.

Fonte: site klick educação

15. Retomar os heróis preferidos dos 
alunos, reais ou ficcionais, conheci-
dos ou anônimos solicitando que pre-
encham os ítens citados na tabela. O 
professor poderá retomar os estágios 
da “Jornada do Herói” de acordo com 
Campbell descrita na obra O herói de 
mil faces que cita todas as etapas per-
corridas pelos heróis universais. Esses 
estágios estão presentes na maioria 
das narrativas heroicas de diferentes 
épocas. Os alunos deverão relacionar 
com as etapas da jornada de seu he-
rói, tendo como sugestão as revistas 
Mundo estranho: “Guia dos Super- heróis”, Super-heróis-100 perguntas”, os sites 
“Mania de gibi” e “Marvel Brasil” em que são descritas as origens, poderes e carac-
terísticas dos super-heróis. Após, os alunos deverão catalogar as características e a 
jornada de seu herói de acordo com as informações apresentadas nos hipertextos e 
selecionar juntamente com o professor, alguns filmes, (se possível games e aplica-
tivos) citados na revista “Guia dos Super- heróis”, para que possam assistir e jogar 
compartilhando com os colegas.
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16. Convidar os alunos para participar de uma brincadeira de adivinha, após a 
catalogação de seu personagem favorito, em que deverão compartilhar primeiro 
as características e as aventuras de seu herói com os colegas, de acordo com 
as informações solicitadas anteriormente instigando-os a adivinhar seu nome. No 
caso de ser um herói anônimo, deverão apresentar o nome e as características e 
seus feitos sem precisar passar pela adivinhação. Solicitar aos alunos que com-
partilhem seus heróis com os colegas argumentando suas escolhas e percebendo 
as diferenças e semelhanças com o herói mitológico e o herói moderno. Os alu-
nos poderão produzir histórias envolvendo todas as característica e trajetórias de 
aventura de seu herói citadas durante a brincadeira.

17. Finalizar a atividade propondo aos alunos a produção de uma “Esquete teatral” 
com base nas histórias dos heróis mitológicos que foram lidas por eles anterior-
mente. A partir dos textos disponíveis on-line: “Aula de interpretação”, “A sala é um 
palco”, “Vivências teatrais”, “Cenário e figurino também comunicam” das revistas 
Nova escola, Educação e Gente que educa citadas na bibliografia. Os alunos de-
verão escolher um dos textos e juntamente com o professor, adaptar para a es-
quete teatral. Propor aos alunos uma pesquisa sobre figurinos, músicas, cenários 
e acessórios da época para ambientarem o espaço da apresentação e comporem 
os personagens.

O termo Esquete teatral em do inglês Sketch (esboço). É uma cena de curta que 
apresenta uma situação geralmente cômica, interpretada por um pequeno número 
de atores sem caracterização aprofundada de cunho cômico e normalmente inter-
pretada por um grupo reduzido de atores sem muita caracterização.

Fonte: Dicionário de teatro de Patrice Pavis.

Reflexões sobre mitos e lendas (conceito de herói, celebridade, ídolo e estre-
la e a relação que eles estabelecem entre sí) para a pesquisa do professor:

Mesmo nos romances populares, o protagonis-
ta é um herói ou uma heroína que descobriu 
ou realizou alguma coisa além do nível normal 
de realizações ou de experiência. O herói é 
alguém que deu a própria vida por algo maior 
que ele mesmo p. 132 [...] Existe um herói típi-
co das culturas primitivas, que sai por aí ma-
tando monstros. É uma forma de aventura do 
período pré-histórico, quando o homem estava 
moldando o seu mundo, a partir da selvageria 
perigosa, informe. Ele se empenha em matar 
monstros. (p.149)

CAMPBELL, Joseph & MOYERS, Bill. O poder 
do mito. São Paulo: Palas Athena, 1990.

[...] as fronteiras que separam os heróis das 
celebridades vêm se fragilizando e já não seria 
possível precisar quais os fatores que consa-
grariam um determinado ídolo: talento, atos he-
róicos e/ou estratégias publicitárias bem-suce-
didas. Na verdade, todas são, hoje, dimensões 
que se articulam no sentido de produzir heróis/
celebridades em contextos de alta visibilidade. 
( p.13)

HERSCHMANN, Micael; PEREIRA, Carlos Al-
berto Messeder (Orgs.). Mídia, Memória e Ce-
lebridades: estratégias narrativas em contextos 
de alta visibilidade. Rio de Janeiro: E-Papers, 
2005. 

Conceito e características do herói primitivo Herói e celebridades
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O herói é aquele que quer ser ele mesmo ou 
aquele que tem vontade de ser aquilo que na 
verdade não é. O herói moderno não é o que faz 
a epopeia [...], mas o que deseja. O herói da lite-
ratura moderna não realiza façanhas, mas quer 
realiza-las e não consegue.[...] Dom Quixote é o 
primeiro herói da literatura moderna: o herói pro-
blemático. (p.70)
Ortega y Gasseta 

FEIJÓ, Martin Cezar. O que é herói. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. 

[...] o herói é sempre um elemento da cultura, 
onde quer que ele se encontre, manipulado ou 
não, sofisticado ou mistificado, ele exerce o mes-
mo fascínio quer o mito exerce sobre os primiti-
vos porque este tem a ver com esferas de nós 
mesmos que na maioria dos casos ainda desco-
nhecemos.(p. 99)

FEIJÓ, Martin Cezar. O que é herói. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. 

Figura, estátua que representa uma divindade 
que se adora. / Pessoa à qual se prodigam lou-
vores excessivos ou que se ama apaixonada-
mente: ele é o ídolo da juventude. / Diz-se de 
certas figuras que desfrutam de grande popula-
ridade (artistas de cinema, cantores populares, 
jogadores de futebol etc.).

Fonte : http://www.dicionariodoaurelio.com/Idolo

“o mito universal do herói, por exemplo, refe-
re-se sempre a um homem ou a homem-deus 
todo - poderoso e possante que vence o mal, 
apresentado na forma de dragões, serpentes, 
monstros, demônios, etc. e que sempre livra seu 
povo da destruição e da morte. A narração ou re-
citação ritual ou cerimônia e dos textos sagrados 
e o culto da figura do herói compreendendo dan-
ças, música, hinos, orações e sacrifícios, prende 
a audiência num clima de emoções, exaltando 
o indivíduo até sua identificação com o herói” 
(p.07)

JUNG, Carl G. O Homem e seus Símbolos, Nova 
Fronteira, São Paulo, 1995. 

Os heróis que vivem e trabalham à nossa volta 
todos os dias incluem bombeiros, policiais, po-
liciais, médicos, enfermeiros e professores. As 
pessoas nesses empregos geralmente trans-
cendem o interesse próprio, normal colocando 
os interesses e as necessidades dos outros em 
primeiro lugar na lista de suas prioridades. Eles 
lutam pela saúde, segurança, crescimento ex-
celência do ser humano. Eles são os guerreiros 
da vida diária cujos sacrifícios e atos nobres be-
neficiam a todos nós. (p.25) O conceito crucial 
de um herói se metamorfoseou com o passar do 
tempo, desde aquela antiga ideia que não en-
volvia superpoderes até a noção mais moderna 
que enfoca os grandes feitos e a nobreza mo-
ral[...] Um super-herói é um herói com poderes 
sobre-humanos, ou pelo menos habilidades so-
bre –humanas, o que se desenvolveram a um 
nível super-humano.(p.26)

MORRIS, T.; MORRIS, M. Super-heróis e a fi-
losofia: verdade, justiça e o caminho socrático. 
São Paulo: Madras, 2009. 

A metamorfose dos super-heróis é previsível. 
Como todo herói, os benfeitores do mundo dos 
quadrinhos passam por percursos bastante se-
melhantes. Do grego Aquiles, personagem da 
Ilíada, de Homero, o primeiro grande poema 
do Ocidente (e uma aventura digna de cinema), 
às figuras de gibis, a vida e a morte dos heróis 
têm origens e papéis semelhantes na história. 
Em seu livro El Mito del Héroe (O mito do herói, 
sem edição brasileira), o crítico literário argen-
tino Hugo Bauzá define o herói como alguém 
metade homem metade deus, valorizado pelos 
objetivos éticos da sua ação.

Fonte: SUPERINTERESSANTE:O fenômeno. 
SUPER 177, junho 2002 

[...] as estrelas são seres ao mesmo tempo hu-
manos e divinos, análogos em alguns aspectos 
aos heróis mitológicos ou aos deuses do Olim-
po, suscitando um culto, e mesmo uma espécie 
de religião” (p. 10)

MORIN, Edgar. As estrelas : mito e sedução no 
cinema. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. 

[...] herói é quem conseguiu, lutando, ultrapas-
sar os limites possíveis das condições históricas 
e pessoais de uma forma extraordinária, con-
tendo nessa façanha uma necessária dose de 
‘redenção’ e ‘glória’ de um povo. Mas para que 
sua trajetória heróica alcance este status é ne-
cessário que as pessoas acreditem na verdade 
que as façanhas do herói afirmam. Logo, o mito 
do herói faz parte de uma relação com os segui-
dores, os fãs, aqueles que o idolatram. Sem esta 
relação, este ‘acordo’, o herói não é herói, o que 
nos leva a concluir, então, que na figura do herói 
se encontram agrupadas várias representações 
distintas da coletividade.” (p.225)

HELAL, R.Idolatria e malandragem: a cultura 
brasileira na biografia de Romário. IN Revista 
Brasileira de Ciências da Comunicação, v.26, 
n.2. 2003.

Os super-heróis e os heróis do cotidiano

O culto ao herói

Dos heróis gregos aos heróis de histórias em 
quadrinhos

Conceito de ídolo

O mito do herói

Herói mitificadoHerói da literatura moderna

O herói como ídolo
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[...] há dois tipos de proeza. Uma é a proeza 
física, em que o herói pratica um ato de cora-
gem, durante a batalha, ou salva uma vida. O 
outro tipo é a proeza espiritual, na qual o herói 
aprende a lidar com o nível superior da vida es-
piritual humana e retorna com uma mensagem.
(p.132) Uma proeza poderá ser absolutamente 
heroica como quando alguém dá a vida por seu 
povo [...](p.135)

CAMPBELL, Joseph & MOYERS, Bill. O poder 
do mito. São Paulo: Palas Athena, 1990.

[...] as celebridades são conceitualizadas como 
um dos meios com os quais o capitalismo al-
cança os seus fins de subjugar e explorar as 
massas. [...] Essa identificação das massas 
com as celebridades é sempre falsa, visto que 
celebridades não são consideradas reflexos da 
realidade, mas invenções planejadas para re-
alçar o domínio do capital (p. 37).

ROJEK, Chris. Celebridade. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2008.

“Sempre foi função primordial da mitologia e dos 
rituais fornecer os símbolos que levam o espíri-
to humano adiante”, escreve. O herói, portanto, 
tem a função de ser um exemplo. “A figura herói-
ca é uma estrutura básica, fundamental, na for-
mação e no desenvolvimento da personalidade 
de todos nós”, afirma a psiquiatra Maria Zélia de 
Alvarenga.“Toda origem do herói apresenta um 
fator de tragédia”, afirma o psiquiatra Cândido 
Pinto Vallada, diretor da Associação Junguiana 
do Brasil. Seja a morte dos pais (como no caso, 
veja só, de Batman e do próprio Homem-Ara-
nha), seja na inadequação com a sociedade. 
Para Vallada, a importância do herói (e mesmo 
desse nascimento traumático) é primordial na 
adolescência, período de definição da perso-
nalidade em que o jovem precisa se guiar por 
grandes exemplos. “O herói é uma ferramenta 
de ousadia para o adolescente”, diz.

Fonte: SUPERINTERESSANTE: O fenômeno. 
SUPER 177, junho 2002 

Cada indivíduo deve encontrar um aspecto do 
mito que se relacione com sua própria vida. Os 
mitos têm basicamente quatro funções. A pri-
meira é a função mística – e é disso que venho 
falando, dando conta da maravilha que é o uni-
verso, da maravilha que é você, e vivenciando 
o espanto diante do mistério. Os mitos abrem 
o mundo para a dimensão do mistério, para a 
consciência do mistério que subjaz a todas as 
formas. Se isso lhe escapar, você não terá uma 
mitologia. Se o mistério se manifestar através 
de todas as coisas, o universo se tornará, por 
assim dizer, uma pintura sagrada. [...] A segun-
da é a dimensão cosmológica, a dimensão da 
qual a ciência se ocupa – mostrando qual é 
a forma do universo, mas fazendo de uma tal 
maneira que o mistério, outra vez, se manifes-
ta. Hoje, tendemos a pensar que os cientistas 
detêm todas as respostas. Mas os maiores en-
tre eles dizem-nos: “Não, não temos todas as 
respostas. [...] A terceira função é a sociológi-
ca – suporte e validação de determinada ordem 
social. E aqui os mitos variam tremendamente, 
de lugar para lugar. [...] Depende de onde você 
estiver. Foi essa função sociológica do mito que 
assumiu a direção do nosso mundo – e está de-
satualizada.(p.32)

CAMPBELL, Joseph & MOYERS, Bill. O poder 
do mito. São Paulo: Palas Athena, 1990.

Las leyendas son relatos que se transmiten no 
por um recitado literal de caráter oral sino por 
um esquema temático (de ahí su simplicidade 
estrutural), de ahí que pertennezca a la cate-
goria que Vansina denomina “texto libre” frente, 
por ejemplo, a los textos “cuajados” del cantar 
lírico o épico, de las fórmulas y, em certo modo, 
de los cuentos formulísticos.(p.47)

GARCÍA, Alberto E. Martos. Introducción al 
mundo de las sagas. Puertas a la lectura. Su-
plemento 06. Universidad de Extermadura. 
Abril,2009. 

Cultura de massa e celebridades

Conceito de lendas

A simbologia do herói para o 
desenvolvimento humano

A função dos mitos

Herói físico e herói espiritual
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Atividade 3: O simbólico mundo dos dragões

Objetivo
Apresentar histórias sobre dragões e compreender sua simbologia. Promover refle-
xões e debates sobre lendas. 

Materiais e recursos
Livro Monstros mitológicos, (Quinteto Editorial) de Luiz Antonio Aguiar.
Livro Monstros e mundos misteriosos: quase tudo que você queria saber, (Compa-
nhia das Letrinhas) de Heloisa Prieto.
Filme Mulan, direção de Barry Cook e Tony Bancroft.
TV e aparelho de DVD e/ou projetor multimídia.
Cartolina, lápis de cor e folhas de ofício.
Computador com acesso à internet.

Etapas propostas
1. Contar aos alunos a história “Ti-Lung, o senhor das tem-
pestades” (lenda do dragão - China), do livro Monstros mi-
tológicos, de Luiz Antonio Aguiar.

2. Perguntar aos alunos se conhecem narrativas sobre 
dragões.

3. Informar aos alunos um pouco da história dos dragões 
e sua simbologia. Como sugestão, orientamos a consulta 
ao blog Bruxa Guinevere (www.bruxaguinevere.blogspot.
com.br/2011/07/dragoes.html), ao site do Discovery Chan-
nel Brasil (www.discoverybrasil.uol.com.br/dragoes). 

4. Apresentar outra narrativa sobre dragões do livro 
Monstros e mundos misteriosos: quase tudo que você 
queria saber, de Heloisa Prieto. Analisar com os alunos 
as diferenças e semelhanças com a história do Ti-Lung. 

5. Solicitar a leitura das duas histórias apresentadas. 

6. Propor aos alunos que, em grupos, descrevam as ca-
racterísticas dos dragões de cada história. Esta atividade 
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Quando os mongóis invadem a China, o impe-
rador (Pat Morita) decreta que cada família ceda 
um homem para o exército imperial. Com isso, 
uma jovem fica angustiada ao ver seu velho pai, 
já doente, ser convocado, por ser o único ho-
mem da família. Ele precisa ir, mesmo sabendo 
que certamente morrerá, para manter a honra 
da família. Assim, sua filha rouba sua armadura 
e espada, se disfarça de homem e se apresenta 
no lugar do pai, mas os espíritos dos ancestrais 
decidem protegê-la e ordenam a um dragão 
(Eddie Murphy), que havia caído em desgraça, 
que convença a jovem a abandonar seu plano. 
Ele concorda, mas quando conhece a jovem 

descobre que ela não pode ser dissuadida e, assim, decide ajudá-la a cumprir 
sua perigosa missão de ir para a guerra e voltar viva.
Fonte: www.adorocinema.com/filmes/filme-18793/

pode ser realizada numa cartolina e, posteriormente, ser exposta na sala de aula.

7. Solicitar aos alunos que façam um desenho de um dragão, a partir das caracte-
rísticas apresentadas nas histórias. Expor o desenho em sala de aula.

8. Exibir o filme Mulan (Disney, 1998), direção de Barry Cook e Tony Bancroft.

9. Analisar o filme assistido com os alunos, questionando as ações da personagem 
Mulan e relacionando o dragão do filme com os dragões das histórias contadas 
anteriormente.
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Atividade 4: Desvendando lendas e mitos brasileiros

Objetivo
Apresentar algumas lendas gaúchas e conhecer a literatura de cordel. 

Materiais e recursos
Livro Mitos Brasileiros em cordel, (Salesiana) de César Obeid.
Computador com caixas de som e acesso à internet.
Lápis preto, folhas de ofício.
Um cordão e prendedores.
Tinta guache de diversas cores e rolo de pintura pequeno.

Etapas propostas
1. Apresentar aos alunos a obra Mitos brasileiros em 
cordel, de César Obeid e escolher a lenda do Curu-
pira para contar aos alunos. Questionar se tinham 
conhecimento desta lenda. 

2. Questionar os alunos se sabem o que é literatura 
de cordel. Como sugestão, para obter maiores infor-
mações sobre literatura de cordel acesse: 
www.ablc.com.br/gravuras.html,
www.teatrodecordel.com.br/artigo%20revista%20di-
recional%20educador.pdf e
www.youtube.com/watch?v=80eX1e0NVzw 

Literatura de Cordel
A literatura de cordel nordestina é uma manifestação da cultura popular tradicional, também chamada 
de folheto ou romance. Nascida no interior do nordeste, espalhou-se por todo o país, pelo processo 
migratório do sertanejo-nordestino. De conteúdo muito diverso, essa literatura oral que abrange inú-
meras modalidades, comemorou cem anos no brasil. O folheto é a forma tradicional de impressão. As 
capas, geralmente são feitas em xilugravura.
Fonte: HIPERLINK “http://www.teatrodecordel.com.br/” www.teatrodecordel.com.br/



54

3. Tocar a música Curupira, de Paulo Freire, presente 
no CD Nuá - as músicas dos mitos brasileiros, disponí-
vel em: www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/pau-
lo-freire/curupira/2454175. Solicitar aos alunos que du-
rante a audição da música tentem criar uma imagem do 
curupira. Após, eles devem relatar as sensações que 
tiveram ao ouvir a música, destacando as característi-
cas do Curupira e os lugares onde o personagem vive.

4. Exibir o Clipe: O Curupira - Garantido 2013, dispo-
nível em: www.youtube.com/watch?v=wfj8kO5G_Ls. 
Analisar as características do Curupira relatadas na 
música e no vídeo. 

5. Perguntar aos alunos quais lendas conhecem. Solici-
tar que realizem uma pesquisa sobre lendas gaúchas.

6. Organizar a turma em grupos e solicitar que cada grupo apresente uma lenda 
aos colegas. Após a apresentação socializar as lendas que mais lhes despertam a 
atenção, destacando suas características. 

7. Perguntar se os alunos conhecem alguém que passou por uma experiência en-
volvendo algum personagem das lendas gaúchas. Relatar as histórias dos alunos 
oralmente.

8. Propor que cada aluno escolha uma lenda gaúcha e solicitar que representem-
na artisticamente, por meio de desenhos pintados com tinta guache, uma parte da 
lenda em forma de folheto de cordel. Os desenhos podem ser pendurados em um 
cordão e expostos em sala de aula. Como sugestão, pode ser realizada consulta 
ao site www.acrilex.com.br/educadores.asp?conteudo=166&visivel=sim&mes=51, 
nele você encontra várias opções para utilizar a tinta guache.
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Atividade 5: Entre fadas e duendes

Objetivos 
Conhecer e refletir sobre os seres mágicos e suas simbologias. 

Materiais e recursos
Livro Fadas, (Zastras) de John Malam.
Livro Sonho de uma noite de verão, (Scipione) de William Shakespeare, adaptação 
de Telma Guimarães Castro Andrade.
Computador e projetor multimídia

Etapas propostas
1. Apresentar, por meio de slides, a obra Fadas, de 
John Malam, que traz curiosidades sobre criaturas 
mágicas da mitologia (fadas, duendes, elfos, goblins, 
ninfas, gnomos). Solicitar a leitura da obra.

2. Solicitar aos alunos que compartilhem suas percep-
ções sobre a obra, assim como os fatos que mais lhes 
chamaram a atenção.

3. Indagar se conhecem os personagens e suas curio-
sidades, e se já entraram em contato com essas cria-
turas fantásticas em algum filme. 

4. Analisar as imagens dos personagens do livro, 
comparando-as aos personagens dos filmes em que 
estas criaturas fantásticas aparecem.

5. Solicitar aos alunos a leitura do livro Sonho de uma 
noite de verão, de Shakespeare, adaptação de Telma 
Guimarães Castro Andrade.

6. Dialogar com os alunos sobre a história e as carac-
terísticas de cada personagem. 

7. Propor aos alunos que façam uma encenação dra-
mática com base na história de Sonho de uma noite 
de verão.
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CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Brasília: J. Olympio, INL, 1976.
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análise das formas e dos conteúdos veiculados e apresenta métodos e propostas para edu-
car com a televisão e para a televisão.

MALAM, John. Monstros. São Paulo: Zastras, 2009. 
Este livro traz curiosidades sobre os mistérios que envolvem os mitos. Com ilustrações de 
monstros e caçadores e suas batalhas, conta lendas sobre algumas criaturas assombrosas. 
Dentre elas, as histórias de Hércules, que matou a Hidra e também capturou o Cérbero, o 
cão gigante de três cabeças; de Simbá e suas batalhas com monstros marinhos; de Jasão 
vencendo as Harpias, monstros alados com corpo de abutre e cabeça de mulher velha; da 
vitória de Teseu sobre o Minotauro, uma das lendas da mitologia grega; e muito mais criatu-
ras e heróis.

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: neurose (O espírito do tempo I). Forense 
Universitária, Rio de Janeiro: 1997. 
Os assuntos abordados nessa obra partem do fenômeno “Cultura de Massa”, vista pelo autor 
como um mal do espírito, por entender que é uma consequência negativa do processo de in-
dustrialização das culturas ligado ao capitalismo e ao consumo. Morin critica a ausência dos 
textos fundadores da cultura universal nos meios de comunicação como os mitos, os contos 
e as lendas, ou a forma distorcida em que são representados no cinema e na televisão.

MORRIS, Matt; MORRIS, Tom. Super-heróis e a filosofia: verdade, justiça e o caminho socrá-
tico. São Paulo: Madras, 2009.
Essa obra relaciona os Super-heróis com filosofia apresentando questões referentes do dia 
a dia como a ética, a moral, a violência, a justiça, a amizade, os limites entre o bem e mal 
discutidos e analisados por especialistas em quadrinhos de super-heróis.

OLIVEIRA, Jô. GARCEZ. L. Explicando a arte. Rio de Janeiro. Ediouro, 2001
Essa obra instiga alunos e professores ao conhecimento das artes visuais: pintura, escul-
tura quadrinho, arquitetura, cinema entras linguagens. Aborda a história da arte, aspectos 
importantes para realizar a leitura de uma imagem além de propor jogos que estimulam a 
percepção visual e despertam o olhar sensível do leitor.

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
A Mitologia dos Orixás reúne, em um único volume, os mais significativos mitos presentes 
nas religiões que cultuam os orixás. É o resultado de anos de pesquisas feitas no Brasil, 
Cuba, Estados Unidos e África, pelo professor Reginaldo Prandi.

PRIETO, Heloisa. Magos, Fadas e Bruxas. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2010. 
Este livro reúne contos e informações sobre as manifestações mágicas de diferentes épocas 
e lugares do mundo. Quem as apresenta é um narrador que dialoga com os leitores, que os 
desafia a pensar seu próprio repertório de histórias e a completar a leitura do livro.

ROJEK, Chris. Celebridade. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.
O sociólogo britânico Chris Rojek questiona em ‘Celebridade’, o sensacionalismo, o prestígio 
e o fascínio que muitos artistas, políticos e atletas exercem sobre o público dominados pela 
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cultura de massa. O autor resgata a história de personalidades famosas que seduzem e ali-
mentam o imaginário conduzindo as pessoas ao consumismo.

ROSINHA, Campos. Esmeralda. Porto Alegre: Editora Projeto, 2007. 
Rosinha Campos reconta a lenda da Alamoa, que narra a história de amor entre o Rapaz-do
-reino-das-águas-cor-de-esmeralda e a Moça-que-vinha-de-longe. O Rapaz morava em um 
reino submerso em águas da cor de esmeralda, onde passava os dias construindo um lindo 
castelo para sua amada. Havia chegado a hora de assumir o reinado e nenhuma moça tocara 
seu coração tanto quanto aquela de seus sonhos. 

WILKINSON, Philip; PHILIP, Neil. Guia Ilustrado Zahar: Mitologia. Rio de Janeiro: Zahar, 
2009. 
O guia ilustrado apresenta mitos do mundo inteiro ricamente ilustrado com imagens de obras 
de arte como pintura, escultura e também com fotografias de elementos e lugares mitológicos 
e cenas de filmes que marcaram as narrativas míticas no cinema. 

Revistas:

MUNDO ESTRANHO. Respostas Super-heróis. São Paulo: Abril, edição especial, 2013.
Revista com perguntas e respostas curiosas sobre os principais super-heróis.

MUNDO ESTRANHO. Guia curioso dos Super- heróis. São Paulo: Abril, 2012.
Guia completo dos super-heróis com a descrição de sua origem, características, poderes, 
inimigos e aliados. O guia também traz os desenhos de televisão, filmes de animação e longa 
metragem, quadrinhos e games que envolvem os super-heróis. 

SUPER INTERESSANTE. O livro das mitologias. São Paulo: Abril, n.6, abril, 2010.
Guia completo de deuses, heróis e lendas trazendo os “ Poderosos Gregos”, “Os egípcios e 
a morte”, as Origens africanas”, “Forças sobre-humanas”, “Indianos”, “Nórdicos”, “Celtas” e 
uma reflexão sobre a “Mitologia hoje”. 

SUPER INTERESSANTE. Coleção Mitologia- Deuses. São Paulo: Abril, v.1, edição especial, 
nov. 2013.
Apresentação dos mitos da criação do mundo de acordo com a tradição helênica e as histó-
rias dos 12 deuses do olimpo.

SUPER INTERESSANTE. Coleção Mitologia- Heróis. São Paulo: Abril, v.2, edição especial, 
nov. 2013.
Apresentação de trechos da obra Odisseia, de Homero que narra a Guerra de Tróia, uma 
das histórias mais conhecidas de todos os tempos, os 12 Trabalhos de Hércules e a saga de 
Jasão e os Argonautas.

SUPER INTERESSANTE. Coleção Mitologia- Lendas. São Paulo: Abril, v.1, edição especial, 
nov. 2013.
Conta histórias curtas da mitologia grega como a de Édipo, a luta de Teseu contra o Minotaur 
e a lenda da Atlândida. 
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SUPER INTERESSANTE. Livro Superinteressante: Mitologia. São Paulo: Abril, edição espe-
cial, nov. 2013.
Apresenta as sagas da mitologia grega como surgimento e o perfil dos deuses do Olimpo, 
os épicos envolvendo os deuses, semideuses como Odisseu e da Guerra de Troia, Orfeu e 
Eurídice, Eros e Pisque, Édipo e Jocasta. 

Histórias em quadrinhos:

LOBATO, M. Os doze trabalhos de Hércules em quadrinhos. São Paulo: Globo, 2012. 
Escondidos da avó, que fica em casa com crise de reumatismo, sob os cuidados da neta, 
Pedrinho, Emília e o Visconde de Sabugosa voam até a Grécia Antiga para ajudar um dos 
mais populares heróis da mitologia clássica. 

TINKERBELL. São Paulo: On Line Editora. Periodicidade mensal.
Histórias em Quadrinhos da série Disney produzidas na Itália e reeditadas no Brasil pela 
Online editora. O gibi é voltado para as menininhas e traz Sininho (em inglês Tinker Bell) a 
personagem fictícia na obra e no livro de James M. Barrie. É uma fada travessa, mas leal 
acompanhante de Peter Pan.

Filmes:

CRÔNICAS de Spiderwick, As. Direção de: Mark Waters. Estados Unidos: Nickelodeon Mo-
vies, 2008.
Quando a família Grace se muda de Nova York para o velho casarão de um tio-avô, Arthur 
Spiderwick (David Strathairn), fatos estranhos começam a acontecer. Misteriosos desapare-
cimentos e acidentes ocorrem diariamente, o que intrigam os irmãos Jared (Freddie High-
more), Simon (Freddie Highmore) e Mallory (Sarah Bolger). Eles decidem investigar a casa 
e encontram um livro mágico, que os leva a um mundo repleto de criaturas mágicas e, às 
vezes, perigosas. 

FÚRIA de titãs. Direção de: Louis Leterrier. Estados Unidos: Warner Bros, 2010. 
Perseu é o filho mortal de Zeus e o único que pode salvá-lo de Hades, o deus das trevas. ele 
então lidera uma missão por mundos desconhecidos, enfrentando os maiores monstros mito-
lógicos, para derrotar o vilão Hades. o filme foi lançado em 3D, inserido depois das filmagens)

Sites:

UNIVERSONEO. Caça 08 Folclore Brasileiro. Disponível em: <www.universoneo.com.br/
fund/index.php?task=view&id=140>. Acesso em: 11 out. 2013. – Site que contém jogos edu-
cacionais sobre o folclore brasileiro além de vídeos que contam a história de algumas lendas 
brasileiras.
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MARIS, Rosana; ALONSO, Daniela. Vivências teatrais. Revista Nova Escola. São Paulo: 
Abril. Disponível em: <http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/vivencias-teatrais> 
Acesso em 10 mar.2015.

GOOGLE MAPS. Museu do Louvre. Disponível em:
<https://www.google.com.br/maps?ll=48.861893,2.336118&spn=0.001272,0.00284&-
cbl l=48.861931,2.335991&layer=c&panoid=NWk4TblXD6EAAAQJOCoxKQ& -
cbp=13,329.67,,0,-5.27&t=m&z=19> Acesso em: 15 jan. 2014. 
Link que convida o leitor a fazer uma visita nos espaços do Museu do Louvre através do 
google maps.

YZIK; PUBLICS MODEM; CLARA NET. Musée du Louvre. Disponível em: <http://www.louvre.
fr/en/visites-en-ligne> Acesso em: 05 dez. 2013. 
O Museu do Louvre está localizado no centro de Paris e é um dos museus mais importantes 
do mundo apresentando obras de grande valor cultural que são ícones universais da arte 
greco-romana como a Mona Lisa e a Vénus de Milo.

REVISTA RECREIO. Missão Mitologia (jogos). São Paulo: Abril. Disponível em:
<www.recreio.com.br/jogos/indice-de-jogos/colecoes/colecoes-missao-mitologia>. Acesso 
em: 30 set. 2013. Uma coleção com cinco jogos sobre mitologia grega para brincar online.

O PODER DO MITO. Bill Moyers. Estados Unidos: pbs; Brasil: TV Cultura, 1988, (DVD) 360 
min. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=ORai1EMU0Sc>. Acesso em: 30 set. 2013. 
Entrevista com Joseph Campbell (1904- 1987), mitólogo norte-americano, feita pelo jornalista 
Bill Moyer.

GRUPO VIRTUOUS. Só história. Porto Alegre: Grupo Virtuous tecnologia educacional, 2009-
2015. Disponível em: <www.sohistoria.com.br/jogos/#>. Acesso em: 30 set. 2013. Páginas 
com materiais de apoio, atualidades, curiosidades, jogos, dicionário, biografias sobre a his-
tória do mundo.

SUPER INTERESSANTE. Decifrando os super-heróis. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/superarquivo/index.shtml?edn=306aEd&yr=2012a&mt=ju-
lhom&ys=2012y >.Acesso em: 01 dez. 2013. 
Os textos abordam o nascimento e a cronologia dos super-heróis, comenta sobre A vida de 
Clark Kent, Bruce Wayne, Peter Parker e Logan, Superman, Batman, Homem-Aranha e Wol-
verine-contadas como biografias

Música:

Som livre
Este CD contém canções que contam as histórias de algumas lendas brasileiras. O repertó-
rio é cantado por músicos da MPB, como Toquinho, Milton Nascimento, Alceu Valença, Ana 
Carolina e Luiz Melodia.
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