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_____________________________________
1 Doutora em Letras pela PUCRS. Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UPF. 
Pesquisadora produtividade CNPq. Coordenadora do Centro de Referência de Literatura e Multimeios.

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-
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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 leitura pode ser compreendida como significação ou ressignificação de uma 
realidade. Segundo estudiosos da linguagem não se pode pensar em leitura somen-
te como o ato de ler, como prática adquirida, conforme apontam os dicionários de 
língua portuguesa. Para a autora Regina Zilberman, a leitura constitui-se, primor-
dialmente, num modo de relacionamento com o real, indispensável para a compre-
ensão desse e para o estabelecimento de um modo de agir, pois o ser humano não 
exerce supremacia diante do mundo de que faz parte se não interpretá-lo, ação que 
ocorre com a leitura que o sujeito leitor faz de seu contorno existencial. (ZILBER-
MAN, 2012, p. 50)

O Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, em con-
sonância com as Jornadas Literárias, possui como objetivo principal a formação 
de leitores em um ambiente multimidial, atendendo à demanda de um novo leitor, 
numa perspectiva crítica e cidadã. Pensa-se e busca-se o aprimoramento contínuo 
para promover a leitura como algo prazeroso e significativo em distintos suportes. 
As práticas leitoras realizadas são organizadas para que todos os leitores – da edu-
cação infantil ao ensino superior - sejam contemplados, estimulados e provocados 
à construção contínua de conhecimento.

A prática leitora “Narrativa de aventura: do coração à espada”, desenvolvida com 
alunos de 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, possui como objetivos promover a 
expansão do conhecimento e consolidar a formação de um leitor literário crítico, a 
partir de narrativas de aventura, de amor e policialesca. Tal abordagem se propõe a 
despertar encantamento nos leitores, e mais, uma experiência de leitura prazerosa, 
já que esse tipo textual permite a criação de inúmeras histórias. Histórias essas, que 
envolvem o leitor, pois são repletas de mistérios, lindas histórias de amores verda-
deiros, desafios, suspense e situações a serem enfrentadas e superadas. 

Ao se abordar as narrativas faz-se necessário ressaltar que não se trata de abor-
dar o gênero narrativo romance, mas, sim, o tipo textual narrativo que aborda temá-
ticas de aventura, suspense, histórias de amor e policialesca. Conforme esclarece 
Marcuschi: 

Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de 
sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais). 
Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de ca-
tegorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 
descrição, injunção. 
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Usamos a expressão gênero textu-
al como uma noção propositalmente 
vaga para referir os textos materializa-
dos que encontramos em nossa vida. 
[...] se os tipos são meia dúzia, os gê-
neros são inúmeros. Alguns exemplos 
seriam: romance, histórias, contos, te-
lefonema, bilhete, crônica, [...]. (MAR-
CUSCHI, 2007, p.22, grifo nosso)

Objetiva-se, portanto, incitar a percepção e a leitura 
dos sujeitos leitores por meio de narrativas de aventura, 
de tipo textual narrativo, que abordam um enredo extra-
ordinário, cheio de emoção, suspense; histórias de amor, 
em que, normalmente, o bem é força vencedora e o final 
tende a ser feliz e romântico; e histórias policialescas, que 
retratam mistérios, suspense, descobertas e soluções de 
crimes. 

Este roteiro está organizado em dois momentos: o pri-
meiro é composto pela prática leitora realizada no Mundo 
da Leitura, em que os alunos são apresentados às histó-
rias de aventuras, por meio da saga literária infanto-juve-
nil Percy Jackson, do escritor Rick Riordan, que dialoga 
com as linguagens cinematográfica, musical e imagética.

 O segundo momento, por sua vez, é pensado para 
ser desenvolvido em sala de aula. Consistindo em cin-
co sugestões de atividades leitoras, desdobramentos da 
prática leitora realizada no Mundo da Leitura, em que os 
leitores poderão assim, aprofundar percepções, conceitos 
e interagir ainda mais com as temáticas abordadas, assim 
como, poder realizar distintas possibilidades de leituras li-
terárias e multimidiais. Também apresentamos sugestões 
de livros com enfoque na prática desenvolvida, sites para 
pesquisas e filmes que podem complementar a experiên-
cia leitora relatada nesse roteiro. 
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Prática leitora no Mundo da Leitura

Materiais e recursos
Livro O ladrão de raios, (Intrínceca) de Rick Riordan.
Livro Agora estou sozinha..., de Pedro Bandeira.
Filme Ladrão de raios, direção de Chris Columbus.
Computador com acesso à internet.
Tablet.

Etapas propostas
1. Recepcionar os alunos, na arena, com a música “The raiders March”, de John 
Williams, trilha sonora da trilogia fílmica de Indiana Jones. Perguntá-los, se co-
nhecem a música escutada e de que forma a conheceram. se não a conhecem, 
apresentar a música a todos.

2. Mostrar imagens de filmes de aventura, como: Percy Jackson e o ladrão de 
raios, Vikings, Spartacus e Gárgulas, e perguntar aos alunos se já os conhecem, 
identificando a temática. 

3. Apresentar o conceito de narrativa romântica brevemente. Ler um trecho da 
obra Agora estou sozinha..., de Pedro Bandeira: 

Das sombras da varanda, a sombra de Tiago adiantou-se.
Nem uma palavra foi dita. Mesmo sem vê-lo. Telmah sentiu o calor do rapaz 
aproximar-se.
Com delicadeza, ele a enlaçou, apertando-a contra si. A menina voltou-se, en-
roscando-se como um parafuso dentro de uma arruela, e ergueu os olhos para 
Tiago.
O rosto do rapaz aproximou-se um pouco mais, Telmah sentiu a chegada daque-
les lábios tão quentes...
- Tiago...
Mas, como se fosse uma traição permitir-se um momento de felicidade a inter-
romper toda a dor que lhe ocupava o pensamento, afastou-se num repente e 
olhou desafiadoramente para o rapaz.
- Está gostando da minha festa, Tiago?
O rapaz não respondeu.
- Gostou dos sanduíches da minha festa? Devem ser os que sobraram do velório 
de mamãe. Ainda estão frescos. Se sobrarem alguns, talvez ainda possam ser 
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aproveitados para o novo casamento de papai. Que é que você acha?
O rapaz respirou fundo, como se fosse difícil falar com franqueza.
- O que você espera que eu diga, Telmah? Que a censure? Que diga “coragem, 
queridinha, chega de lágrimas”? Que tente impedi-la de estar triste? Eu não sei 
fazer isso. Só sei gostar de você. E esperar que você descubra como sair des-
sa...
Tocou levemente o rosto da menina, numa despedida. Passou por ela e afastou-
se apressado em direção aos portões do casarão.
Sozinha, Telmah sussurrou para a escuridão do jardim que já engolira o vulto do 
rapaz:
- Oh, Tiago, “duvide do brilho da estrela e até do perfume da flor; duvide de toda 
a verdade, mas nunca do meu amor...”.
(BANDEIRA, 2003, p.13-14.)

4. Convidar os alunos para realizarem uma leitura dramática de um fragmento do 
livro Ladrão de raios, da série Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan. 

Tia Eme: Por favor, queridos – implorou a tia Eme. – É tão raro eu estar com 
crianças... Antes de ir, não gostariam pelo menos de posar para uma foto?
Annabeth: Uma foto? – perguntou Annabeth com cautela.
Tia Eme: Sim, uma fotografia. Vou usá-la como modelo para um novo conjunto 
de estátuas. Crianças são muito populares, sabem? Todo o mundo ama crian-
ças.
Annabeth se balançou de um pé para o outro.
Percy: Claro que podemos – disse eu. Estava irritado com Annabeth por ser tão 
mandona, tão mal-educada com uma velha senhora que acabara de nos dar 
comida de graça. – É só uma foto, Annabeth. Qual é o problema?
Tia Eme: Sim, Annabeth – a mulher murmurou. – Não há mal nenhum. 
Percebi que Annabeth não tinha gostado, mas deixou que tia Eme nos levasse 
para fora pela porta da frente, para o jardim de estátuas. 
Tia Eme nos conduziu até um banco de jardim perto do sátiro de pedra.
Tia Eme: Agora – disse ela – vou posicionar vocês corretamente. A mocinha no 
meio, acho, e os dois jovens cavalheiros em cada lado. 
Percy: Não há muita luz para uma foto – observei.
Tia Eme: Ah, é o suficiente – disse tia Eme. - Suficiente para enxergarmos um 
ao outro, não é?
Grover: Onde está sua câmera? – perguntou Grover.
Tia Eme deu um passo atrás, como que para admirar a foto.
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Tia Eme: Agora, o rosto é o mais difícil. Vocês podem sorrir para mim, por favor, 
todo mundo? Um grande sorriso?
Grover deu uma olhada para o sátiro de cimento a seu lado e murmurou:
Grover: Parece mesmo com o tio Ferdinando.
Tia Eme: Grover! – ralhou tia Eme. – Olhe para este lado, querido.
Ela ainda não tinha nenhuma câmera nas mãos.
Annabeth: Percy... – disse Annabeth. 
Algum instinto me advertiu a dar ouvidos a Annabeth, mas eu estava lutando 
contra a sensação de sono, a agradável moleza induzida pela comida e pela voz 
da velha senhora. 
Tia Eme: Não vai demorar nem um segundo – disse tia Eme. – Sabe, não consi-
go vê-los muito bem por causa do maldito véu...
Annabeth: Percy, alguma coisa está errada – insistiu Annabeth. 
Tia Eme: Errada? – Disse tia Eme, erguendo as mãos para remover o véu em 
volta da cabeça. – De modo algum, querida. Estou em tão nobre companhia esta 
noite. O que poderia estar errado? 
Grover: Aquele é o tio Ferdinando! – disse Grover, arfando.
Tia Eme: Não olhem para ela! – gritou Annabeth. Num piscar de olhos, ela enfiou 
o boné dos Yankees na cabeça e desapareceu. Suas mãos invisíveis empurra-
ram Grover e eu para fora do banco. 
Eu me vi caído no chão, olhando para as sandálias nós pés de tia Eme. 
Pude ouvir Grover correndo para um lado e Annabeth para outro. Mas eu estava 
aturdido demais para me mexer. 
Então ouvi um som estranho, um chiado, acima de mim. Meus olhos se ergue-
ram para as mãos de tia Eme, que se tornaram enrugadas e cheias de verrugas, 
com afiadas garras de bronze no lugar das unhas. 
Quase olhei mais para o alto, mas em algum lugar à minha esquerda Annabeth 
gritou: 
Annabeth: Não! Não olhe!
Mais chiados – o som de pequenas serpentes, logo acima de mim, que vinham 
de... de onde deveria estar a cabeça da tia Eme. 
Grover: Corra! – baliu Grover.
Ouvi-o correndo pelos pedregulhos, gritando “Maia!” para dar partida em seus 
tênis voadores. Eu não conseguia me mexer. Fiquei olhando fixamente para as 
garras encarquilhadas de tia Eme, e tentei lutar contra o transe entorpecedor em 
que a velha me pusera. 
Tia Eme: Que pena ter de destruir um jovem rosto tão bonito – disse-me em tom 
confortador. – Fique comigo, Percy. Tudo o que tem a fazer é olhar para cima. 
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Combati o ímpeto de obedecer. Em vez disso, olhei para o lado e vi uma daque-
las bolas de vidro que as pessoas põem nos jardins - uma esfera espelhada. 
Pude ver o reflexo escuro de tia Eme no vidro alaranjado; seu véu se fora, reve-
lando o rosto como um círculo pálido tremeluzente. Os cabelos se mexiam, se 
contorcendo como serpentes. 
Tia Eme. 
Tia “M”.
Como pude ser tão estúpido?
Pense, disse a mim mesmo. Como foi que a Medusa morreu no mito?
Mas eu não conseguia pensar. Algo me dizia que a Medusa do mito estava dor-
mindo, quando foi atacada por meu xará, Perseu. Agora, não estava nem um 
pouco sonolenta. Se quisesse, poderia usar aquelas garras ali mesmo e rasgar 
meu rosto. 
A dos Olhos Cinzentos fez isso comigo, Percy – disse a Medusa, ela não soava 
como um monstro. Sua voz me convidava a olhar para cima, a simpatizar com a 
pobre vovó velhinha. - A mãe de Annabeth, a maldita Atena, transformou a bela 
mulher que eu era nisto aqui. 
Annabeth: Não dê ouvidos a ela! – gritou a voz de Annabeth, de algum lugar 
entre as estátuas. – Corra, Percy!
Medusa: Silêncio! – rosnou a Medusa. Depois sua voz voltou a ser um murmurar 
tranquilizante. – Você está vendo por que preciso destruir a menina, Percy. Ela é 
filha de minha inimiga. Vou esmagar sua estátua até virar pó. Mas você, querido, 
você não precisa sofrer. 
Percy: Não – murmurei. Tentei fazer minhas pernas se mexerem.
Medusa: Você quer mesmo ajudar os deuses? – perguntou a Medusa. – Enten-
de o que o espera nessa missão boba, Percy? O que acontecerá se chegar ao 
Mundo Inferior? Não seja um peão dos olimpianos, meu querido. Você estará 
melhor como estátua. Menos dor. Menos dor.
Grover: Percy!
Atrás de mim, ouvi um zumbido, como o de um beija-flor de cem quilos dando 
um mergulho. Grover gritou:
Medusa: Abaixe-se!
Eu me virei, e lá estava ele, Grover, no céu noturno, vindo bem na minha fren-
te, com os tênis voadores batendo as asas, segurando um galho de árvore do 
tamanho de um bastão de beisebol. Seus olhos estavam fechados com força, a 
cabeça se agitado de um lado para outro. Guiava-se só com os ouvidos e o nariz. 
Grover: Abaixe-se! – gritou de novo. – Vou pegá-la!
Aquilo por fim me acordou para a ação. Conhecendo Grover, tinha certeza de 
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que ele ia errar a Medusa e me acertar. Mergulhei para um lado. 
Plaft!
De início pensei que fosse o som de Grover atingindo uma árvore. Então a Me-
dusa rugiu de raiva. 
Medusa: Seu sátiro miserável – rosnou. – Vou acrescentá-lo à minha coleção!
Grover: Essa foi pelo tio Ferdinando! – gritou Grover de volta. 
Saí correndo aos tropeções e me escondi entre as estátuas enquanto Grover 
mergulhava para mais um ataque. 
Pimba!
Medusa: Aaargh! – berrou a Medusa, as serpentes do cabelo sibilando e cus-
pindo.
Bem ao meu lado, a voz de Annabeth disse:
Annabeth: Percy!
Pulei tão alto que meus pés quase derrubaram um anão de jardim.
Percy: Ai! Não faça isso!
Annabeth tirou o boné dos Yankees e se tornou visível.
Annabeth: Você tem de cortar a cabeça dela. 
Percy: O quê? Está louca? Vamos dar o fora daqui.
Annabeth: A Medusa é uma ameaça. Ela é má. Eu mesma a mataria, mas... 
– Annabeth engoliu em seco, como se estivesse prestes a admitir algo difícil. 
– Mas você tem a melhor arma. Além disso, nunca vou conseguir chegar perto 
dela. Ela me faria em pedacinhos por causa de minha mãe. Você... você tem 
uma chance. 
Percy: O quê? Eu não posso...
Annabeth: Olhe, você quer que ela transforme mais gente inocente em estátua?
Ela apontou para as estátuas de um casal apaixonado, um homem e uma mulher 
abraçados, transformados em pedra pelo monstro.
Annabeth agarrou uma esfera espelhada verde de um pedestal próximo. 
Annabeth: Um escudo espelhado seria melhor. – Ela estudou a esfera com um 
ar crítico. – A convexidade causará uma certa distorção. O tamanho do reflexo 
estará distorcido por um fator de...
Percy: Quer falar uma língua que eu entenda?
Annabeth: Estou falando! – Ela me jogou a bola de vidro. – Só olhe para a Me-
dusa pelo espelho. Nunca olhe diretamente para ela. 
Grover: Ei, gente! – gritou Grover em algum lugar acima de nós. – Acho que ela 
está inconsciente!
- Grrraaaurrr! 
Grover: Talvez não – corrigiu ele. E mergulhou para mais um ataque.
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Annabeth: Depressa - disse Annabeth para mim. - Grover tem um excelente 
nariz, mas vai acabar caindo.
Peguei minha caneta e tirei a tampa. A lâmina de bronze de Contracorrente se 
alongou em minha mão.
Segui os sons de silvos e cuspidas do cabelo da Medusa. 
Mantive os olhos cravados na esfera espelhada para ver somente o reflexo do 
monstro, e não a coisa real. Então, no vidro tingido de verde, eu a enxerguei. 
Grover vinha descendo para mais um assalto com o bastão, mas dessa vez voou 
um pouco baixo demais. A Medusa agarrou o bastão e o desviou do curso. Ele 
deu uma cambalhota no ar e tombou nos braços de um urso-pardo de pedra com 
um dolorido “Uummmpff!”.
A Medusa estava a ponto de pular em cima dele quando eu gritei: 
- Ei! 
Avancei na direção dela, o que não foi fácil, segurando uma espada e uma bola 
de vidro. Se a Medusa atacasse, seria difícil me defender. 
Mas ela deixou que eu me aproximasse - seis metros, três metros. 
Agora era possível ver o reflexo de seu rosto. Certamente não era assim tão 
feio. As curvas verdes da bola espelhada deviam estar distorcendo a imagem, 
tornando-a ainda pior. 
Annabeth: Você não machucaria uma velhinha, Percy – sussurrou ela. – Sei que 
não faria isso. 
Hesitei, fascinado pelo rosto que vi refletido no vidro – os olhos que pareciam 
arder refletidos no tom esverdeado, fazendo meus braços fraquejarem. 
De cima do urso-pardo de cimento, Grover gemeu:
Grover: Percy, não lhe dê ouvidos!
A Medusa gargalhou.
Medusa: Tarde demais. 
Ela se lançou até mim com suas garras. 
Dei um golpe com a espada, ouvi um plof! nauseante, e então um chiado como o 
de vento escapando de uma caverna – o som de um monstro se desintegrando.
Algo caiu no chão ao lado do meu pé. Precisei reunir toda a minha força de von-
tade para não olhar. Pude sentir uma secreção morna empapando minha meia e 
pequenas serpentes agonizantes puxando os cadarços dos meus sapatos. 
Grover: Ah, eca! – disse Grover. – Seus olhos ainda estavam bem fechados, 
mas imagino que conseguisse ouvir aquilo gorgolejando e fumegando. – Mega-
eca.
Annabeth se aproximou de mim, os olhos fixos no céu. Estava segurando o véu 
preto da Medusa. 
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Annabeth: Não se mova – disse ela. 
Com muito, muito cuidado, sem olhar para baixo, ajoelhou-se e embrulhou a 
cabeça do monstro no pano preto, depois a ergueu. Ainda estava pingando um 
suco verde. 
Annabeth: Tudo bem com você? – perguntou-me com a voz trêmula.
Percy: Sim - concluí, embora sentisse vontade vomitar meu cheeseburger duplo. 
– Por que... por que a cabeça não evaporou?
Annabeth: Depois que você a decepa, ela se torna um troféu de guerra – disse 
ela. – Como o chifre do Minotauro. Mas não a desembrulhe. Ainda pode petrifi-
cá-lo.
(RIORDAN, 2009, p. 185-192)

5. Retomar o fragmento lido do livro O Ladrão de Raios a fim de resgatar suas 
principais ideias.

6. Exibir a parte do filme Ladrão de raios, direção de Chris Columbus, correspon-
dente ao fragmento lido em formato de leitura dramática.

7. Discutir e relacionar os dois fragmentos lidos - Agora estou sozinha..., de Pe-
dro Bandeira e O ladrão de raios, de Rick Riordan - mostrando semelhanças e 
diferenças perceptíveis na adaptação de uma obra de uma linguagem para outra 
(do livro ao filme).

8. Dialogar com os alunos as semelhanças e divergências encontradas nas duas 
linguagens, apresentadas sobre o livro O ladrão de raios, a literária e a fílmica. 

9. Apresentar o autor Rick Riordan e explanar sobre a origem da série Percy 
Jackson e os Olimpianos, que será abordada durante este roteiro de atividade.

10. Questionar se os alunos utilizam redes sociais, se sim, quais, e mostrar o 
“perfil” do Percy Jackson, disponível em www.percyjackson.com.br/#/deuses, o 
qual possui dados do personagem: idade, filiação, melhores amigos, poderes e 
doenças. Mostrar também uma foto do Percy Jackson no filme, comparando-a 
com a ilustração do mesmo personagem no livro. 
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11. Apresentar todos os livros da série Percy Jackson e os Olimpianos. 

12. Mostrar o mapa do Acampamento Meio-Sangue, disponível em http://percy-
jacksonbr.com/serie/sobre/, explicando o que é e como funciona. 

13. No espaço virtual, solicitar que os alunos acessem o site da série Percy 
Jackson e os Olimpianos (www.percyjackson.com.br/), para conhecerem o perfil 
dos personagens que fazem parte da série: deuses, semideuses, monstros, cria-
turas. Os alunos também são convidados a acessar o blog do Mundo da Leitura 
(http://mundodaleituraupf.blogspot.com.br/).

14. Nos tablets, montar um quebra-cabeça sobre mitologia, disponível em https: 
//play.google.com/store/apps/details?id=com.jasonkim.android.puzzleGreek.
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Registro iconográfico

E.M.E.F. Santo Antônio

E.M.E.F. São Luiz Gonzaga
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E.M.E.F. Escola do Hoje

E.M.E.F. Wolmar Salton
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Colégio Notre Dame Aparecida

Colégio Notre Dame Aparecida
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E.M.E.F. Guaraci Barroso Marinho

E.M.E.F. Guaraci Barroso Marinho
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E.M.E.F. Wolmar Salton

E.M.E.F. Escola do Hoje
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E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida

E.M.E.F. Anna Willig
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E.M.E.F. Maria Dolores de Freitas Barros

E.M.E.F. 28 de Fevereiro
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E.M.E.F. São Luiz Gonzaga

E.M.E.F. Pedro Rigo
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E.M.E.F. Santos Anjos

E.M.E.F. São Luiz Gonzaga



39

E.M.E.F. Santo Antônio

Instituto Estadual Polivalente
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Programa Acelera Brasil

E.M.E.F. Anna Willig



41

E.M.E.F. Carmela Dutra

E.M.E.F. Basílio Nelson Faversani
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Prática leitora na escola

Atividade 1: Conhecendo a narrativa de natureza policialesca.

Objetivo
Aprofundar o conhecimento dos alunos sobre textos narrativos de natureza po-
licialesca, estimulando-os à leitura crítica e à produção de textos semelhantes.

Materiais e recursos
Livro A droga da obediência, (Moderna) de Pedro Bandeira.
Livro O cão dos Baskervilles, (Martin Claret) de Sir Arthur Conan Doyle.
Livro Mr. Xadrez em o desaparecimento do diamante, (UPF Editora) de Roberto 
P. Zanatta.
Computador com data show e acesso à internet.
Câmera fotográfica.
Material de uso comum.

Etapas propostas
1. Indagar aos alunos se conhecem narrativas policialescas e solicitar a identifi-
cação de algumas. Perguntar, ainda, se conhecem alguma personagem dessas 
histórias indicando o nome e o modo como a conheceram. E ao fim, solicitar a 
identificação de características de narrativas policialescas. 

2. Apresentar a personagem mais famosa de romance policial, o detetive Sherlo-
ck Holmes, criada pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle. Acessar o site interativo 
da personagem (www.sherlockbrasil.com) e apresentar aos alunos sua biografia, 
imagens, bem como, o escritor Sir Arthur Conan Doyle. 

 Sherlock Holmes é um detetive inglês, muito inteligente, forte fisicamente e 
com um poder de dedução impressionante. Aparece, por vez primeira, no 
romance Um estudo em vermelho (1887), e, posteriormente, em mais quatro 
romances, além de muitos contos publicados com aventuras e crimes fan-
tásticos. É uma personagem ficcional que viveu, nos romances, na rua Baker 
Street, 221B, porém, neste endereço que é real, construíram um museu para 
homenagear esse querido detetive. 

Fonte: www.sherlockbrasil.com
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3. Ler com os alunos o capítulo I, “Sr. Sherlock Hol-
mes”, da obra O cão dos Baskervilles, para que os 
alunos conheçam como é representada a personagem 
em seus romances policiais. Após a leitura, dialogar 
com os alunos sobre o conteúdo do capítulo e solicitar 
que façam a leitura na íntegra do romance.

4. Apresentar aos alunos o livro Mr. Xadrez 
em o desaparecimento do diamante – his-
tória do famoso detetive Mr. Xadrez e seu 
assistente What que são contratados pela 
milionária Aurora Púrpura para investiga-
rem o desaparecimento da joia mais valio-

sa de sua coleção, o anel com um diamante de 80 quilates. Muito suspense, mis-
tério, personagens intrigantes são ingredientes desta incrível história criada pelo 
escritor passo-fundense Roberto Pirovano Zanatta. Solicitar a leitura completa.

Roberto Pirovano Zanatta nasceu em Passo Fundo (RS), em 24/10/1998. Desde pequeno 
demonstrou grande interesse pela literatura e predileção por diferentes gêneros, persona-
gens e autores consagrados da literatura mundial. Foi assim que Roberto descobriu seu 
grande sonho: SER UM ESCRITOR. Tinha imenso prazer em criar histórias, principalmente 
de aventura e mistério, sempre com uma boa pitada de humor e ironia. Aos 8 anos, ele rea-
lizou seu sonho, escrevendo e lançando seu primeiro livro “O Explorador e suas Aventuras”. 
Mesmo diagnosticado com uma doença grave em fevereiro de 2008, Roberto não parou de 
escrever suas histórias. Produziu um jornal diário chamado Pizza, criou e desenhou suas 
histórias em quadrinhos, esculpiu seus personagens, inventou jogos de tabuleiro e truques 
de mágica. Roberto despediu-se da vida em 19 de novembro de 2008, deixando uma série 
de novas histórias. Foi homenageado (in memorian) pela Editora Revolução Cultural como 
Destaque Cultural 2008 e teve seu curta-metragem Mr.Xadrez em o Desaparecimento do 
Diamante, protagonizado por seus colegas, exibido nos teatros Múcio de Castro e SESI, 
tendo participado também na Mostra de Filmes de Pelotas (RS).
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5. Apresentar aos alunos a obra A droga da obediência 
- um narrativa policialesca infanto-juvenil -, do escritor Pe-
dro Bandeira, e solicitar a leitura.

6. Solicitar aos alunos que criem uma história de aventura cheia de mistério e 
suspense, para ser vivida pelos detetives (Sherlock Holmes, os Karas, Mr. Xa-
drez). A produção textual, posteriormente, deverá ser socializada com a turma, 
para que todos conheçam as ideias criadas em sala de aula, a partir de leituras 
compartilhadas.

Primeiro livro da série dos Karas - um grupo de adoles-
centes detetives -, A droga da obediência conta a aventura 
dos Karas enfrentando o mais diabólico dos crimes. Num 
clima de suspense e de muito mistério, os cinco detetives 
enfrentam uma macabra trama internacional: o sinistro 
Doutor Q.I. pretende subjugar a humanidade aos seus 
desígnios, aplicando na juventude uma perigosa droga! E 
essa droga já está sendo experimentada em alunos dos 
melhores colégios de São Paulo. Esse é um trabalho para 
os Karas: o avesso dos coroas, o contrário dos caretas!

BANDEIRA, Pedro. A droga da obediência. São Paulo: 
Moderna, 2003.
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 Atividade 2: Narrativa amorosa

Objetivo
Apresentar aos alunos narrativas românticas, constantes de livros e filmes, am-
pliando o conhecimento dos jovens e desencadeando uma conversa entre lin-
guagem literária e fílmica. 

Materiais e recursos
Livro Romeu e Julieta, (L&PM) de William Shakespeare.
Livro Agora estou sozinha…, (Moderna) de Pedro Bandeira.
Filme Cartas para Julieta, direção de Gary Winik.
Material de uso comum.
Aparelho de DVD.

Etapas propostas
1. Assistir com os alunos ao filme Cartas para Julieta, direção de Gary Winik

Sophie (Amanda Seyfried) é uma aspirante à escritora que viaja para 
a Itália ao lado do noivo Victor (Gael García Bernal), que sonha em ter 
seu próprio restaurante. Em Verona, cenário da história de Romeu e Ju-
lieta, local perfeito para uma lua de mel antecipada, Sophie acaba per-
cebendo que seu noivo está mais interessado nos fornecedores para 
seu restaurante do que nela. Na cidade, descobre uma antiga carta de 
amor e junta-se a um grupo de voluntárias que responde estas missi-
vas amorosas. Para sua surpresa, a remetente Claire Smith (Vanessa 
Redgrave) ouve o conselho dado na resposta e vai procurar Lorenzo, 
por quem se apaixonou na juventude.

Fonte: www.adorocinema.com/filmes/filme-146575/

2. Questionar os alunos sobre suas impressões acerca da história. Identificar 
onde se passa a história e sobre a personagem principal, Julieta Capuleto, a 
quem eram endereçadas as cartas de amor. 

O amor apresenta-se à vida de Romeu e Julieta de modo traiçoeiro: ambos apaixonam-se 
instantaneamente, em uma festa – um baile de máscaras -, desconhecendo a identidade um 
do outro. Ele é filho dos Montéquio, e ela, dos Capuleto, duas das mais poderosas famílias de 
Verona, inimigas entre si. Desobedecendo às restrições familiares e a políticas, eles vivem a 
sua paixão explosiva e desesperançada, naquela que se tornou a mais famosa história de 
amor da literatura ocidental, além de uma das mais populares tragédias shakespearianas.

SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. Porto Alegre: L&PM, 2006.
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3. Solicitar aos alunos que leiam Romeu e Julieta, de William Shakespeare. 

4. Possibilitar aos alunos que comentem sobre a história lida, questionando se já 
a conheciam, o que apreciaram ao lê-la. 

5. Solicitar aos alunos que leiam o romance de amor Agora estou sozinha..., de 
Pedro Bandeira, apresentado na prática leitora no Mundo da Leitura.

6. Discutir com os alunos a leitura realizada. 

7. Realizar um cotejo entre os gêneros lidos pelos alunos, o texto teatral de 
Shakespeare e o romance de Pedro Bandeira, em que os alunos possam co-
mentar sobre a experiência de leitura de um texto teatral. 

8. Pedir aos alunos que identifiquem o que é necessário ter em uma história para 
que ela seja classificada como uma história de amor. 

9. Tanto o filme assistido como os livros lidos constituem-se como narrativas de 
amor. Solicitar aos alunos que percebam as características de cada história, o 
tempo em que se passa, o final e até mesmo o tipo de linguagem, costumes e 
vestimentas. 

10. Pedir aos alunos que conversem com seus pais, vizinhos e conhecidos, 
questionando se já viveram ou se têm notícia de uma história de amor como as 
retratadas nas obras trabalhadas. 

11. Solicitar aos alunos que produzam uma carta de amor, inspirados nas que 
Sophie abriu e respondeu no filme Cartas para Julieta.

12. Confeccionar com os alunos um painel, fazendo alusão ao muro em que Ro-
meu declarou seu amor à Julieta, para que possam ser expostas as cartas como 
foi realizado no filme. 
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Atividade 3: Mergulhando na narrativa de aventura 

Objetivo
Proporcionar uma discussão sobre histórias de aventura, ampliando os conhe-
cimentos dos alunos em relação a esse tipo de narrativa. Estimular a produção 
textual. 

Materiais e recursos
Livro Vinte mil léguas submarinas, (FTD) de Júlio Verne.
Filme Percy Jackson e o mar de monstros, direção de Thor Freudenthal.
 Aparelho de DVD.
 Aparelho de som.
Material de uso comum.

Etapas propostas
1. Resgatar o conhecimento de mundo dos alunos sobre histórias de aventura, 
questionando-os sobre as histórias que leram e os filmes a que assistiram, se 
gostaram e quais mais lhes marcaram. 

2. Propor a leitura do livro Vinte mil léguas submarinas, de Júlio Verne. 

3. Questionar os alunos sobre a leitura realizada, se quando começaram a ler 
pensaram como os personagens do livro de que se tratava de um monstro. 

4. Exibir o filme Percy Jackson e o mar de monstros, dirigido por Thor Freuden-
thal.

5. Solicitar aos alunos que escrevam um texto analisando as semelhanças entre 
as histórias. 

6. Solicitar aos alunos que criem uma história de aventura que tenha como es-
paço a escola e em que personagens principais tenham poderes sobrenaturais. 
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Atividade 4: Percy Jackson e a mitologia grega.

Objetivo
Aprofundar o conhecimento dos alunos referente à mitologia grega presente na 
saga de Percy Jackson, estimulando-os à leitura por meio de narrativas de aven-
tura.

Materiais e recursos
Livro O ladrão de Raios, (Intrinseca) de Rick Riordan.
Coleção Estórias da Mitologia, (Global) de Domício Proença Filho. 
Computador com data show e acesso a internet.
Material de uso comum.

Etapas propostas
1. Recontar brevemente a história do livro O ladrão de Raios - história de Percy 
Jackson um menino semideus, que vive uma aventura fantástica ao ser levado 
para o Acampamento Meio-Sangue para que ele 
resgate um instrumento muito importante para o 
grande deus do Olimpo, Zeus. 

2. Após o resgate da história, explicar o significado de mitologia.

3. Para aprofundar a pesquisa sobre mitologia, dividir a turma 
em três grupos e solicitar que cada grupo realize a leitura de um dos três livros 
da série: Estórias da Mitologia volume 1:Eu, Zeus, o Senhor de Olimpo; volume 
2: Nós, as Deusas do Olimpo; volume 3: Os Deuses, menos o Pai, de Domício 
Proença Filho.

Mitologia é o estudo dos mitos e lendas de uma cultura em par-
ticular, acreditados como verdadeiros e que constituem um sis-
tema de crenças. Os mitos são geralmente histórias baseadas 
em tradições e lendas feitas para explicar a criação do mundo, 
fenômenos naturais ou situações inexplicáveis cientificamente. 
Podemos citar como as mais conhecidas a mitologia grega e 
romana (greco-romana).

Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/mitolo-
gia/1933/
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4. Após a leitura, organizar um seminário para a socialização das leituras. Cada 
grupo terá um tempo determinado pela professora para contar a todos os alunos 
o que descobriu pesquisando o livro Estórias da mitologia. Também poderá fazer 
um painel com imagens e frases que expressem esse novo conhecimento adqui-
rido, que poderá ser exposto na sala de aula.

5. Na saga de Percy Jackson, todas as personagens principais, são filhas de 
deuses e por isso possuem características e poderes mitológicos. Convidar os 
alunos para que escolham um dos deuses apresentados e pesquisados em sala 
de aula. Instigar os alunos imaginarem, se eles, alunos, fossem semideuses - de 
quem seriam filho? Que poderes eles teriam? Quais características possuiriam? 
Quais nomes teriam? Qual seria sua idade? Que livros leriam? Quais músicas 
escutariam? – e produzam um perfil.

6. Após produzir o seu perfil mitológico os alunos poderão navegar no site oficial 
de Percy Jackson < http://www.percyjackson.com.br>, e ler juntamente cada per-
fil das personagens.

7. Os perfis produzidos poderão ser expostos em um painel na sala de aula, ou 
no mural da escola e publicados online, caso a turma possua rede social ou blog.

A série de livros Estórias da Mitologia é composta por episódios e figuras 
mitológicas que marcaram a cultura greco-romana. 
O primeiro volume - eu, Zeus, o Senhor de Olimpo - traz o depoimento de 
Zeus, o pai dos Deuses. O senhor do Olimpo nos dá uma visão pessoal de 
sua própria história e se permite tecer alguns comentários sobre o que se 
vem afirmando sobre sua significação ao longo dos tempos.
O segundo volume - Nós, as Deusas do Olimpo - traz os depoimentos 
das deusas Olímpicas – Hera, Ártemis, Atená, Afrodite, Héstia, Deméter, 
Diana, Minerva, Vênus, Vesta e Ceres. Elas apresentam a visão pessoal 
de suas próprias histórias.
O terceiro volume - Os Deuses, menos o Pai - traz os depoimentos dos 
Deuses olímpicos Baco, Hermes, Febo, Ares, Mercúrio Marte. Eles apre-
sentam a visão pessoal de suas próprias histórias. 

Fonte: PROENÇA FILHO, Domício. Estórias da mitologia, 1: eu, Zeus, o 
senhor do Olimpo. São Paulo: Global, 2000.
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Atividade 5: Entrevistando semideuses 

Objetivos
Estimular os alunos a lerem o livro Os arquivos do semideus, de Rick Riordan, 
proporcionando-lhes uma experiência diferenciada ao propor que gravem uma 
entrevista, buscando o envolvimento com outras áreas do conhecimento, além 
de instigar a produção escrita. 

Materiais e recursos
Livro Os arquivos do semideus, (Intrinseca) de Rick Riordan.
Computador com acesso à internet.
Câmera digital com filmadora ou celular com essa opção.
Material de uso comum.

Etapas propostas
1. Entregar aos alunos o caça-palavra do Olimpo, disponível no livro Os arquivos 
do semideus, de Rick Riordan, e solicitar-lhes que o solucionem em grupos para 
que possam discutir sobre as palavras que precisam localizar. 

2. Propor a leitura da história “Percy Jackson e a quadrilha roubada”, do livro Os 
arquivos do semideus, Rick Riordan.

3. Relembrar com os alunos o primeiro encontro de Percy com Clarisse, quando 
chegou ao Acampamento Meio-Sangue. Estimulá-los a inferir de quem Clarisse 
é filha.

4. Exibir a entrevista de Alexandra Daddario, atriz que interpreta Annabeth nos 
filmes Percy Jackson e o ladrão de raios e Percy Jackson e o mar de monstros, 
disponível no Youtube (www.youtube.com/watch?v=PVSpK_OlVSM).

5. Organizar a turma em quatro grupos e pedir que cada um deles leia a entre-
vista de um dos semideuses (Clarisse, Annabeth, Percy) ou do sátiro (Grover), 
disponíveis no livro Os arquivos do semideus, de Rick Riordan. Cada grupo fica-
rá responsável por criar mais algumas questões com respostas e curiosidades 
sobre o personagem. 
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6. Solicitar aos alunos que produzam um vídeo com a entrevista, em que deve-
rão escolher um integrante de sua turma para ser o personagem entrevistado e 
outro para ser o entrevistador.

7. Os grupos também deverão produzir jogos como o caça-palavra e a cruzadi-
nha com as informações dos personagens que apresentarão aos colegas. 

8. Discutir com os alunos como foi a experiência de gravar uma entrevista: como 
se sentiram tanto ao produzirem, quanto a assistirem-se, no vídeo-entrevista. 
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Sugestões de leitura

Livros:

BANDEIRA, Pedro. A droga da obediência. São Paulo: Mo-
derna, 2003.
A droga da obediência inicia a série de cinco livros deno-
minada Os Karas. A série foi escrita pela maestria de Pe-
dro Bandeira, que consegue durante a narração prender 
o leitor, acrescentando os detalhes especiais aos poucos, 
mantendo os leitores interessados na história durante todo 
o tempo. Os Karas, protagonistas da série, são um grupo 
altamente secreto de adolescentes do Colégio Elite, co-
mandados por Miguel, tem como outros integrantes Crânio 
(o cérebro da turma), Magrí (a atleta) e Calú (o ator) e enfrentam, ao longo das cin-
cos histórias, aventuras alucinantes e perigosas, cheias de suspenses e emoção.

RIORDAN, Rick. O mar de monstros. Rio de Janeiro: In-
trínseca, 2009.
Na série Percy Jackson & Os Olimpianos, em pleno século 
XXI, os deuses do Olimpo continuam se apaixonando por 
mortais e tendo filhos que podem se tornar grandes heróis, 
mas que acabam, na maioria das vezes, encontrando des-
tinos terríveis nas garras de monstros sem coração. Ape-
nas alguns conseguem chegar à Colina Meio-Sangue, um 
acampamento de verão em Long Island dedicado ao trei-
namento de jovens semideuses. Essa é a revelação que 
leva Percy Jackson a uma incrível busca para ajudar seu 

verdadeiro pai - o deus dos mares! -, a evitar uma guerra no Olimpo.
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DOYLE, Arthur Conan. Um estudo em vermelho: uma aven-
tura de Sherlock Holmes. São Paulo: Martin Claret, 2003.
Um estudo em vermelho é a primeira história de Sherlock 
Holmes e o primeiro livro publicado por Sir Arthur Conan 
Doyle (1859-1930). Propõe um enigma terrível e invencí-
vel para a polícia, que pede auxílio ao detetive Sherlock 
Holmes - um homem é encontrado morto, sem ferimentos 
e cercado de manchas de sangue. Em seu rosto uma ex-
pressão de pavor. Um caso para Sherlock Holmes e suas 
fascinantes deduções narrado por seu amigo Dr. Watson, 
interlocutor sempre atento e, não raro, maravilhado com a 
inteligência e talento do detetive.

VICTORIA, Luiz A. P. Dicionário básico de mitologia: Gré-
cia, Roma, Egito. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. 
Na obra Dicionário básico de mitologia: Grécia, Roma e 
Egito, de Luiz Victoria, encontram-se dos conceitos mais 
simples aos mais complexos sobre as personagens mitoló-
gicas gregas, romanas e egípcias.

CORSO, Diana; CORSO, Mário. A família em mutação. In: 
______. A psicanalise na terra do nunca: ensaios sobre a 
fantasia. Porto Alegre: Penso, 2011. 
Neste capítulo, os autores analisam a separação conjugal, 
parentalidade, as novas constelações familiares, assim 
como o questionamento sobre a própria origem, natural 
para todos os seres humanos. No subcapítulo Uma origem 
feita de fantasia, os autores relacionam a temática com a 
série de Percy Jackson, que cresceu sem saber quem era seu pai.
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Audiovisual:

ENIGMA da pirâmide, O. Direção de: Barry Levinson. Estados 
Unidos: Paramount Pictures, 1985. 
Em 1870, na Londres vitoriana, pessoas são acometidas de 
alucinações após serem atingidas por um dardo, com as visões 
as levando à morte. É dentro deste contexto que Sherlock Hol-
mes (Nicholas Rowe) e John Watson (Alan Cox) se conhecem, 
quando ainda são adolescentes e estudam em uma escola pú-
blica inglesa, sendo que, nesta mesma época, Holmes solucio-
na seu primeiro caso.

PERCY Jackson e o mar de monstros. Direção de: Thor Freu-
denthal. EUA: Fox Filmes, 2013.
No segundo filme da série, Percy vive uma vida normal no 
Acampamento Meio-Sangue, quando o local é atacado por um 
monstro enviado por Luke, que consegue romper a proteção 
do Acampamento, colocando o local em perigo. Percy e seus 
amigos partem para mais uma aventura atrás do velocino de 
ouro, um objeto mítico que pode revitalizar a árvore mágica res-
ponsável pela proteção do acampamento. 

FÚRIA de Titãs. Direção de: Louis Leterrier. EUA: Warner Bros, 
2010. 
Filho de um deus, mas criado como humano, Perseu não tem 
como salvar sua família de Hades, deus vingativo do submun-
do. Sem nada mais a perder, Perseu se oferece para liderar um 
grupo de guerreiros em uma perigosa missão para derrotar Ha-
des antes que ele usurpe o poder de Zeus e transforme a Terra 
em um inferno. Combatendo demônios horríveis e bestas ame-
drontadoras, Perseu e seus guerreiros somente sobreviverão 
se ele aceitar seu destino e seus poderes como um semideus, 
desafiando o destino e criando seu próprio futuro. 



FÚRIA de Titãs 2. Direção de: Jonathan Liebesman. EUA: War-
ner Bros, 2012.
Dez anos depois, o semideus Perseu leva uma vida pacata de 
pescador enquanto cria seu filho, Hélio. Os deuses estão en-
fraquecidos, já que os humanos não estão mais rezando para 
eles. Esta situação permite que Hades e Ares elaborem um 
plano para libertar Cronos, o pai de Hades, Zeus e Poseidon 
que está aprisionado no tártaro. Para que o plano funcione, 
Hades e Ares capturam Zeus, o que faz com que Perseu parta 
para salvá-lo.

CRÔNICAS de Nárnia – O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. 
Direção de: Andrew Adamson. EUA: Disney, 2005.
Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro são quatro irmãos que 
vivem na Inglaterra, em plena 2ª Guerra Mundial, na pro-
priedade rural de um professor misterioso, onde costumam 
brincar de esconde-esconde. Em uma de suas brincadeiras, 
eles descobrem um guarda-roupa mágico, que leva quem o 
atravessa ao mundo mágico de Nárnia. Este novo mundo é 
habitado por seres estranhos, como centauros e gigantes, 
que já foi pacífico mas hoje vive sob a maldição da Feiticeira 
Branca, Jadis, que fez com que o local sempre estivesse em 
um pesado inverno. Sob a orientação do leão Aslam, que governa Nárnia, as crian-
ças decidem ajudar na luta para libertar este mundo do domínio de Jadis.

INDIANA Jones e o reino da caveira de cristal. Direção de: 
Steven Spielberg. EUA: Paramount Pictures, 2008.
Em 1957, Indiana Jones e seu ajudante Mac escapam por 
pouco de um encontro com agentes soviéticos, em um cam-
po de pouso remoto. Agora, Indiana está de volta à sua casa 
na Universidade Marshall, mas seu amigo e reitor da escola, 
Dean Stanforth, explica que suas ações recentes o torna-
ram alvo de suspeita e que o governo está pressionando 
para que o demita. Ao deixar a cidade, Indiana conhece o 
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rebelde jovem Mutt Williams, que tem uma proposta: caso o ajude em uma missão 
Indiana pode deparar-se com a caveira de cristal de Akator. Agentes soviéticos 
também estão em busca do artefato, entre eles a fria e bela Irina Spalko, cujo es-
quadrão de elite está cruzando o globo atrás da Caveira de Cristal.

Internet:

Youtube - Entrevista com atores Alexandra Daddorio e Logan Lerman. Disponível 
em: <www.youtube.com/watch?v=-yLlHlAxpic>. Acesso em: 18 set. 2013. 
Entrevista com os atores dos filmes da série Percy Jackson & os Olimpianos. 

RIBEIRO, Antônio Luiz. Indiana Jones. Disponível em: <www.guiadosquadrinhos.
com/personbio.aspx?cod_per=6851>. Acesso em: 18 set. 2013. 
Texto criado por Antônio Luiz Ribeiro sobre a personagem Indiana Jones, explanan-
do sobre o surgimento da série de filmes do arqueólogo aventureiro.
Site da série Percy Jackson & os Olimpianos. Disponível em: <www.percyjackson.
com.br>. Acesso em: 18 set. 2013. 
Site oficial da série, em que é possível ter acesso aos primeiros capítulos dos livros 
da série, jogos, perfil dos personagens e biografia do autor. 

Slide show sobre os deuses mitológicos. Disponível em: <www.slideboom.com/pre-
sentations/528461/deuses-mito>. Acesso em: 18 set. 2013. 
Neste slide show estão compiladas biografias e imagens de distintos deuses mito-
lógicos. Material bastante dinâmico e didático.
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