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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-
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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 leitura do Curso de Letras – graduação e pós-gradua-
ção lato e stricto sensu - cumpre seu papel ao associar atividades 
de ensino, pesquisa e extensão com foco na formação de leitores 
num país de não leitores, seus integrantes assumem uma posição 
precursora há quase duas décadas na região de abrangência da 
Universidade de Passo Fundo, ultrapassando-a: abordam questões 
de leitura numa perspectiva ampliada, abrangendo materiais de lei-
tura do impresso ao digital e as linguagens das artes como um todo. 

Os Roteiros de práticas leitoras para a escola III que ora são 
apresentados ao público interessado, elaborados por essa equipe 
interdisciplinar, demonstram concretamente o caminho percorrido 
na elaboração da proposta e na execução de práticas multimidiais 
que precisam ser avaliadas criticamente também por professores 
de outros níveis de ensino, alunos das licenciaturas, alunos dos 
diferentes níveis abrangidos, interessados em promover novos 
modos de ler e, consequentemente, de escrever. Compreensão e 
interpretação de textos os mais diversificados, apresentados em di-
ferentes 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 públi-
co em geral que utilizam os serviços deste Centro. 
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Introdução

A ludicidade, a fantasia e o encantamento associados à 
representação simbólica da realidade e à compreensão dos 
diferentes comportamentos e situações podem ser propicia-
dos a leitores em formação por meio das fábulas.

A fábula é recorrente nas mais diversas culturas ao longo 
do tempo e pode ser considerada a mais antiga forma narra-
tiva. Surgiu no Oriente e encontrou lugar no Ocidente através 
do fabulista grego Esopo (620-530 a.C.) e do romano Fedro 
(15 a.C. - 50 d.C.), até o gênero ser reinventado por Leonardo 
Da Vinci, sem grande repercussão, na Itália do século XVI. 
Consolidou-se na França do século XVII, com La Fontaine, e, 
naturalmente penetrou a cultura popular brasileira, pensada 
enquanto conto popular, através das vertentes europeia, in-
dígena e africana. Ganhou, ao longo de todo esse percurso, 
novos formatos e finalidades.

Conforme Novaes Coelho (2000, p. 165), a fábula “é a 
narrativa (de natureza simbólica) de uma situação vivida por 
animais que alude a uma situação humana e tem por objetivo 
transmitir certa moralidade”. Isso abrange um conceito geral 
da fábula, considerada principalmente em sua estrutura tra-
dicional de composição, como história falada ou escrita que 
é composta por “um discurso figurativo, um discurso temáti-
co e um enunciado que liga esses dois discursos” (FIORIN, 
1986/1987, p. 85). É a narração de um certo episódio, no qual 
atuam animais que representam, em seus atos, ações huma-
nas, com um tema que se põe como pano de fundo, e um 
enunciado, geralmente ao final do texto ao qual chamamos 
de moral da história. Essa estrutura clássica da fábula é que 
geralmente nos vem à cabeça quando pensamos no gênero, 
e a moral da história pode ser tida, não de forma equivocada, 
como algo que buscamos ao ler uma fábula, já que o próprio 
La Fontaine (apud Noves Coelho, 2000, p. 166), no prefácio 
de sua obra Fábulas (1668) nos seguintes versos: “Sirvo-me 
de animais para instruir os homens. [...]/Uma moral nua pro-
voca o tédio:/O conto faz passar o preceito com ele,/ Nessa 
espécie de fingimento, é preciso instruir e agradar/Pois contar 
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por contar, me parece coisa de pouca monta”. 
Porém, para além de seu princípio instrutivo, algo notável na fábula é sua capa-

cidade de se readaptar a novas linguagens e renovar-se a ponto, inclusive, de pres-
cindir dessa sua característica tão significativa que é a moral. É possível perceber 
na fábula moderna (produto da indústria cultural), difundida através de quadrinhos, 
filmes, aplicativos, áudio, jogos e outras mídias, que essas narrativas deixam de ter 
como essência os elementos constitutivos da fábula tradicional e passam a integrar 
um universo ficcional que não se restringe em nada às fórmulas clássicas, seja pe-
las necessidades ou possibilidades dessas mídias ou simplesmente pela evolução 
natural desse tipo de história. Monteiro Lobato revitalizou a fábula incorporando-a 
às suas histórias, o que teve grande importância para a sua ressignificação literária 
no Brasil do século XX. Em Walt Disney, podemos ver a reconstrução desse gênero 
em diferentes suportes, dos quadrinhos ao cinema, abolindo as fronteiras do que 
tradicionalmente se conhecia como fábula. Abriu-se, então, um caminho para que 
as narrativas alegóricas envolvendo animais tomassem, cada vez mais, seu espaço 
nas produções culturais e para que a fábula se ampliasse gradativamente em seu 
conceito.

Apesar de tudo, não deixa de ser válido questionar-se sobre qual a importância 
da fábula, essa forma tão antiga e tão natural ao desenvolvimento da humanidade, 
perpetuada durante milênios e presente em praticamente todas as culturas. Deve-
se levar em conta, também, que muito do que temos como formas modernas de fá-
bulas, não são mais do que readaptações dos contos tradicionais. Italo Calvino, no 
prefácio de Fábulas Italianas, dá sua visão de fábula e atesta seu valor indiscutível, 
dizendo que são elas,

[...] tomadas em conjunto, em sua repetida e variada casuística de vivências 
humanas, uma explicação geral da vida, nascida em tempos remotos e alimen-
tada pela lenta ruminação das consciências camponesas até nossos dias; são 
o catálogo do destino que pode caber a um homem e a uma mulher, sobretudo 
pela parte de vida que justamente é o perfazer-se de um destino: a juventude, 
do nascimento que tantas vezes carrega consigo um auspício ou uma con-
denação, ao afastamento da casa, às provas para tornar-se adulto e depois 
maduro, para confirmar-se como ser humano (CALVINO, 2006, p 16).

Portanto, é justamente no caráter formador do ser humano, intrínseco à fábula, 
que se encontra o motivo principal para que ela continue sendo lida e apreciada nos 
tempos atuais. Independentemente do suporte ou mídia, é leitura essencial para o 
desenvolvimento infantil e para a formação do leitor jovem, uma vez que não traz 



22

somente lições de moral, mas um aprofundamento na fan-
tasia e nas mais variadas formas abstratas e metafóricas 
de representar e ler o mundo. A fábula é representadora, 
formadora, transformadora do homem, e tem grandes qua-
lidades que nos levam a entendê-la e a nós mesmos, entre 
elas a – também apontada por Calvino – “infinita possibili-
dade de metamorfose do que existe” (CALVINO, 2006, p. 
16).

Nesse sentido é que se vê como relevante abordar esse 
gênero no trabalho com educação infantil, levando em con-
ta a ludicidade, a brincadeira, as diferentes formas de sen-
tir e perceber a realidade e a necessidade de compreender 
o mundo enquanto pessoa. A partir das fábulas e de seu 
universo de símbolos é que se busca aqui introduzir nos 
alunos da educação infantil o senso estético da literatura, 
do teatro, da música, da leitura da palavra, da leitura de 
imagens, e a compreensão de si, através da recepção e 
da produção em diferentes linguagens. Abre-se, assim, um 
universo de diversas possibilidades no que tange à relação 
com a arte, a leitura, a expressão artística e o desenvolvi-
mento pessoal, possível a partir da profundidade de sen-
tidos e amplitude temática das fábulas, fantásticas e, ao 
mesmo tempo, ressignificadoras da realidade.

Este roteiro de atividades apresenta, em um primeiro 
momento, a prática leitora realizada no Mundo da Leitura, 
em que é contada aos alunos a história “Os músicos de 
Bremen”, numa adaptação de Ruth Rocha. Nessa ativida-
de, propõe-se um diálogo em torno do que é uma fábula 
e daquilo que os alunos conhecem a respeito do assunto, 
ao passo que eles são postos em contato com leituras em 
diferentes linguagens, como em sites e aplicativos. Depois 
disso, apresentam-se, então, atividades leitoras pensadas 
para a sala de aula, que se caracterizam como desdobra-
mentos da prática leitora realizada no Mundo da Leitura e 
seguem o mesmo padrão temático e metodologia. Ao final 
deste volume, também são apresentadas sugestões de lei-
tura em diferentes mídias, como forma de ampliar a experi-
ência leitora proposta por este roteiro.
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Prática leitora no Mundo da Leitura

Materiais e recursos
Livro Os músicos de Bremen, de Ruth Rocha.
Bonecos para contação de histórias.
Computador com acesso à internet.
Tablet.

Etapas Propostas
1. Apresentar o espaço Mundo da Leitura.

2. Escolher uma música que contextualize o tema a ser desenvolvido ou a história 
propriamente dita. Como sugestão poderá ser o refrão da música “Os Saltimban-
cos”, de Chico Buarque, e criar uma ambientação para a história a ser contada: “Os 
músicos de Bremen”.

3. Contar a história “Os músicos de Bremen”, escrita por Ruth Rocha, através do 
teatro de animação, utilizando uma mala com bonecos de pano.

4. Contextualizar a história contada, explicando em breves palavras o que é uma 
fábula, lembrando as características que a compõem.

5. Discutir com os alunos suas percepções da história, identificando em que am-
biente os personagens aparecem, características de cada personagem, diálogos 
e comentando o que mais chamou atenção ou aquilo de que mais gostaram na 
história.

6. Perguntar aos alunos se têm animais em sua casa e se eles se comunicam de 
alguma forma, se apresentam comportamentos semelhantes aos das pessoas.

7. Relembrar com os alunos desenhos animados e filmes em que aparecem ani-
mais conversando e tendo comportamentos semelhantes aos das pessoas, poden-
do citar alguns exemplos como Madagascar, A Bela e a Fera, Rei Leão, Sítio do 
Pica-Pau amarelo, Babe, o porquinho atrapalhado, entre outros.

8. Motivar os alunos a recontar a história “Os músicos de Bremen” com os bonecos 
usados anteriormente na contação.

9.Selecionar livros de fábulas e disponibilizá-los no espaço livre para os alunos co-
nhecerem outras histórias do mesmo gênero.

10. Brincar, no espaço virtual, com as fábulas, por meio da interação com jogos dis-
ponibilizados no site Cocoricó: <http://tvcultura.cmais.com.br/cocorico>. 

11. Organizar pequenos grupos para interagir com aplicativo da fábula “A cigarra 
e a Formiga”, disponibilizado no tablet, para experienciar outras possibilidades de 
fábulas em outros suportes de leitura.
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Prática leitora na escola

Atividade 1: Uma trajetória da palavra à imagem

Objetivo
Sensibilizar os alunos para a leitura de imagens e percepção dos elementos visuais 
como constituidores de sentido, instigando-os enquanto leitores de conteúdo visual.

Materiais e recursos
Livro Contos maravilhosos infantis e domésticos, (Cosac Naify) de Jacob e Wilhelm 
Grimm.
DVD.
Câmera fotográfica.
Massa de modelar.

Etapas propostas
1. Preparar o ambiente para a contação de história com cores e objetos que reme-
tam à fábula que será contada.

2. Contar a história “O Gato de Botas”, de Jacob e Wilhelm Grimm, com o auxílio de 
imagens que representem cada personagem, usando para o gato a imagem do per-
sonagem de animação do filme Gato de Botas (Paramount e Dreamworks, 2011).

Este filme se apropria do personagem dos contos dos 
Irmãos Grimm e de Charles Perrault, que aparece tam-
bém nos filmes da série Shrek. O filme aborda a história 
do gato, antes mesmo de ele conhecer Shrek, e como 
ele se torna um herói, quando sai numa aventura com 
a dura e inteligente gata de rua Kitty Softpaws e o seu 
mentor Humpty Dumpty para salvar sua cidade.
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3. Questionar os alunos a respeito da história contada:
- Vocês já conheciam essa história?
- Que parte da história mais chamou sua atenção?
- Você tomaria atitudes semelhantes às do gato se estivesse em seu lugar?
- A imagem do gato de botas é familiar? Vocês a conhecem de algum lugar? De 
alguma história?

4. Apresentar aos alunos o filme Gato de Botas, comentando que é uma história 
diferente daquela contada pelos irmãos Grimm, citando trechos do filme para que 
recordem ou se inteirem do seu enredo.

5. Exibir um trecho do filme Gato de Botas, solicitando aos alunos que já assistiram 
a esse filme que contem o restante da história, apontando diferenças e semelhan-
ças entre a versão dos irmãos Grimm e a do filme, principalmente em relação ao 
comportamento do gato.

6. Distribuir aos alunos massa de modelar e solicitar que reproduzam os persona-
gens da história através da técnica de modelagem.

7. Fotografar todas as representações dos alunos e montar com eles, conforme a 
sua percepção da história, um painel fotográfico que a reconte através das imagens.

8. Como sugestão, essa história poderá ser recontada por intermédio de uma ani-
mação feita pela própria turma, com base nas dicas da Cartilha Anima Escola, do 
site Anima Mundi, disponível em www.animaescola.com.br/br/documentos
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Atividade 2: Sentidos aguçados para a leitura

Objetivo
Estimular a percepção dos alunos por meio de experiências sensoriais com o tato, 
a audição e o olfato, para a realização da leitura de uma história e das diversas 
sensações que ela pode despertar.

Materiais e recursos
Livro 30 Fábulas contemporâneas para crianças, (L&PM) de Sérgio Capparelli.
Objetos: óculos, animal de pelúcia, borracha, etc.
Fragrâncias: sabonete, perfume, vinagre, etc.
Aparelho de som.

Etapas propostas
1. Preparar um ambiente aconchegante para a atividade, de preferência com pouca 
luz, que permita aguçar os sentidos do tato, da audição e do olfato.

2. Organizar os alunos em círculo, de maneira confortável, para que possam prestar 
o máximo de atenção ao que estão ouvindo. 

3. Contar a história “A raposa que queria salvar sua pele”, com a preocupação de 
que os alunos se detenham na voz, percebendo as variações de entonação e suas 
nuances.

4. Vendar os olhos dos alunos e passar os objetos para que os toquem, passando 
entre eles também objetos com diferentes fragrâncias, motivando-os a associar as 
sensações a partes da história.

5. Reproduzir alguns sons ligados a elementos da história, solicitando, novamente, 
que associem a ela o que estão ouvindo.

6. Retirar a venda dos olhos dos alunos e pedir para que cada um fale um pouco 
sobre o que pode perceber durante a atividade, que objetos, que sons e que cheiros 
eram aqueles e como eles se relacionavam com a história ouvida.

7. À medida que os alunos forem comentando sobre os objetos, mostrá-los, para 
que vejam o que realmente haviam tocado ou cheirado. Após, reproduzir novamen-
te os sons, esclarecendo ao que realmente correspondem.
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Atividade 3: Explorando sons

Objetivo
Voltar os sentidos para a percepção dos sons e a sua observação em diferentes 
ambientes, identificando os ruídos percebidos.

Materiais 
Livro As melhores brincadeiras musicais da Palavra Cantada, (Melhoramentos) de 
Sandra Peres e Paulo Tatit.
CD Mil pássaros, de Ruth Rocha.
Aparelhos de DVD e de som.
Materiais alternativos para exploração de sons.

Etapas propostas
1. Organizar um ambiente aconchegante e escuro, na sala de aula ou na bibliote-
ca, que possibilite aos alunos que tenham sua atenção voltada para o sentido da 
audição. 

2. Convidar os alunos para ouvirem a história “A primavera da Lagarta”, do CD Mil 
pássaros, de Ruth Rocha. 

3. Tecer comentários com os alunos sobre suas percepções ao ouvir a história, 
através das questões norteadoras:
- Em que ambiente se passa a história? 
- Qual era o motivo dos animais se reunirem na floresta? 
- Qual é a opinião de vocês em relação ao que os animais queriam fazer contra a 
Lagarta? 
- Quais eram os personagens representados pelos sons e ruídos?
- Os sons que vocês ouviram ao longo da história trouxeram-lhes alguma imagem, 
sensação, lembrança? Identifique-as.

4. Propor aos alunos a audição da música “A borboleta e a lagarta”, também do CD 
Mil pássaros, com o intuito de fazerem uma representação por meio de desenho 
dos sons escutados. Disponibilizar folhas secas, flores, folhas de papel com diferen-
tes texturas e giz de cera colorido, para a realização da atividade, contemplando a 
experimentação com desenho e cores em diferentes suportes, como papel, tecido, 
etc. Posteriormente, o professor poderá fazer uma exposição com as produções 
dos alunos.
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5. Como complemento à atividade realizada em sala de aula, levar os alunos para o 
pátio ou outro ambiente aberto, e observar os diversos sons da natureza, tentando 
reproduzi-los com diferentes objetos e materiais alternativos que permitam brincar 
com ritmos e intensidades sonoras diferentes. Utilizar as brincadeiras com sons 
disponibilizadas no livro As melhores brincadeiras musicais da Palavra Cantada, 
juntamente com o DVD do mesmo grupo.
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Atividade 4: Bichos em cena

Objetivo
Estimular a criatividade e a imaginação por meio da contação de histórias, instigan-
do os alunos a conhecerem diferentes técnicas de teatro em diferentes suportes e 
linguagens.

Materiais 
CD Os Saltimbancos, de Chico Buarque.
Materiais diversos (caixa de papelão, feltro, retalhos de tecido, jornal, cola e tesoura).

Etapas propostas
1. Realizar com os alunos a audição do CD Os Saltimbancos, de Chico Buarque. 
Escolher uma técnica de animação de bonecos (fantoche, dedoche) e organizar a 
apresentação de uma peça musical ou optar por representar algumas das músicas 
contidas no CD. 

2. Tecer comentários sobre a forma de tratamento dada aos animais pelos seus 
donos.

3. Perguntar aos alunos se conhecem situações semelhantes às da história, em que 
os animais recebem maus tratos.

4. Convidar os alunos a conhecer outras representações, em outras linguagens, da 
mesma obra por meio de vídeos, peças de teatro, filmes.

5. Como sugestão para as experiências com fantoches, podem-se utilizar as ofici-
nas do Programa Mundo da Leitura, disponíveis em http://mundodaleitura.upf.br/
programa/mundodaleitura/.

O musical Os Saltimbancos foi inspirado no conto “Os Músicos de 
Bremen”, recolhido pelos Irmãos Grimm e adaptado por Sergio Bar-
dotti como uma alegoria política, na qual o burro representaria a In-
telligentsia; a galinha, a classe operária; o cachorro, os militares e a 
gata os artistas. O barão, inimigo dos animais, é a personificação da 
elite, ou dos “detentores do meio de produção”.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Saltimbancos
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Atividade 5: Brincadeiras com os animais

Objetivo:
Reconhecer os animais das fábulas como representantes de comportamentos e 
características humanas, por meio de brincadeiras que promovam a interação entre 
os alunos.
 
Materiais 
Livro Fábulas em quadrinhos, (Globo) de Monteiro Lobato.
Livro Salada saladinha, (Moderna) de Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona.
Projetor multimídia.
Materiais diversos: papel, feltro, canetinha, cola, tesoura, papelão.

Etapas Propostas
1. Contar a história “O leão e o ratinho”, do livro Fábulas em quadrinhos, por meio da 
projeção das imagens dos quadrinhos, solicitando que os alunos interajam ao longo 
da contação, à medida que forem lendo as imagens projetadas.

2. Em seguida, relacionar o comportamento dos bichos da história ao comporta-
mento humano, por meio das seguintes perguntas norteadoras:
- Como eram as características dos animais?
- Qual é a opinião de vocês sobre o comportamento dos personagens da história?
- Se fosse o leão, você devoraria o ratinho quando teve oportunidade?
- Se você fosse o ratinho, ajudaria o leão?
- Qual o personagem que mais lhe chamou atenção?
- Gostariam de mudar o final da história?
- Vocês já ajudaram alguém em uma situação de perigo ou ainda já presenciaram outras 
situações semelhantes à da história?
- Vocês conhecem alguma história semelhante a essa? Qual?

3. Convidar os alunos para brincar no pátio da escola com brincadeiras populares. 
Motivá-los a partir das brincadeiras: “Gato e rato” e “Acorda leão”, disponíveis no 
site www.mapadobrincar.com.br.

4. Após as brincadeiras, reservar um momento para conversa com os alunos, em 
que eles possam expressar como se sentiram nos papéis de leão, gato e rato ou no 
contexto geral da atividade.

5. Como sugestão para desenvolver mais brincadeiras com os alunos, é possível 
utilizar o livro de parlendas Salada saladinha, de Maria José Nóbrega e Rosane 
Pamplona.
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Sugestões de leitura

Livros:

AZEVEDO, Ricardo. Contos de bichos do mato. São Paulo: 
Ática, 2005.
Esperteza, malandragem e criatividade valem muito e, às 
vezes, conseguem vencer a força bruta. Contos de bichos 
do mato traz 24 narrativas e quadrinhas mostrando a poesia 
e a sabedoria contadas pelo povo e recontadas por Ricardo 
Azevedo.

BELINKY, Tatiana. Aparências enganam. São Paulo: Cortez, 
2004.
Um ratinho vai passear pelo quintal. Conhece dois bichos - um 
assustador e outro muito gentil. Ao voltar à toca e contar a sua 
mãe o que viu, aprende que as aparências podem enganar.

BRENMAN, Ilan. Contador de histórias de bolso: Brasil. São 
Paulo: Moderna, 2008.
Composto por contos populares brasileiros das cinco regi-
ões do nosso imenso país, este volume faz parte de uma 
série que contempla histórias da Rússia, Índia, China, África 
e Brasil.

CAPPARELLI, Sérgio; SCHMALTZ, Márcia. 50 fábulas da China 
fabulosa. Porto Alegre: L&PM, 2007.
Aqui estão reunidas 50 fábulas de vários períodos da civilização 
chinesa – as mais antigas datando de antes da Era Cristã. São 
obras compostas em diversos períodos históricos e em diversas 
dinastias chinesas por autores que eram também poetas, man-
darins, historiadores – sábios em geral. Muitas fábulas espelham 
o momento histórico e as preocupações da época em que se ori-
ginaram, e várias – tal como as histórias do grego Esopo e do 
francês La Fontaine – valem-se de figuras de animais para repre-
sentar e discutir o mundo dos homens.
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DA VINCI, Leonardo. Fábulas, alegorias, adivinhações. São 
Paulo: SM, 2010.
Extraídos de seus cadernos pessoais, os dezoito textos reu-
nidos nesse livro foram livremente adaptados e ilustrados 
pela escritora e artista plástica Edith Derdyk. As narrativas 
assumem formas tradicionais: fábulas, alegorias e adivinha-
ções. As fábulas foram escritas quase dois séculos antes 
das famosas narrativas de La Fontaine e contam histórias de 
seres personificados, com sentimentos humanos; as alego-
rias representam figuras mitológicas; e as adivinhações são 
enigmas sobre fenômenos naturais e sobrenaturais, com tom 
fantástico e profético. Baseadas em textos de uma das ima-
ginações mais prodigiosas, as histórias conquistam o jovem 
leitor pela inteligência e pelo bom humor.

ESOPO. Fábulas de Esopo. Porto Alegre: L&PM, 2012.
Já no século V a.C., as fábulas de Esopo eram editadas e cita-
das por vários autores. Resistindo ao tempo – já há mais de dois 
mil anos –, as fábulas de Esopo inspiraram La Fontaine e foram 
objeto de milhares de citações através da história. A raposa e as 
uvas é um exemplo dos mais conhecidos através dos séculos 
entre as centenas de fábulas que produziu.

FURNARI, Eva. Felpo Filva. São Paulo: Moderna, 2006.
Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neu-
rótico. Um dia, ele recebeu a carta de uma fã que discorda-
va dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou muito indignado e 
isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 
O livro conta essa história de maneira divertida, usando os 
mais variados tipos de texto – poema, fábula, carta, manual, 
receita e até autobiografia –, permitindo que o leitor entre em 
contato com diversas funções da escrita.
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GALEANO, Eduardo H. História da ressurreição do papa-
gaio. São Paulo: Cosac & Naify, 2010. 
Um papagaio distraído e curioso cai dentro de uma panela 
quente. A morte entristece muito sua amiga e todos ao redor 
– a laranja, o fogo, o muro, a árvore, o vento, o céu e até o 
homem. Cada um acaba perdendo um pouquinho de si em 
sinal de luto: a casca, a chama, a pedra, as folhas, o sopro, 
a cor, a fala. Trata-se de uma espécie de narração cumula-
tiva, uma reação em cadeia que culmina no renascimento 
do pássaro. Aos olhos de Galeano, é o oleiro do Ceará, um 
homem comum, que faz as vezes de criador e reúne a co-
moção geral para ressuscitar o papagaio, com cores novas e 
cheias de significado.

LA FONTAINE, Jean de. Fábulas: antologia. 4.ed. São Paulo: 
Martin Claret, 2012.
Considerado o pai da fábula moderna, La Fontaine tornou-se co-
nhecido internacionalmente com suas criações inspiradas nas 
tradições clássica e oriental. Fábulas é sua obra mais famosa. 
Escrita em versos, com uma linguagem simples e atraente que 
conquista imediatamente seus leitores, inclui histórias como “A 
cigarra e a formiga”, “O corvo e a raposa” e “A lebre e a tartaruga”. 
Esta edição é uma antologia de suas mais importantes composi-
ções, traduzidas por célebres escritores brasileiros e portugue-
ses, com ilustrações de Grandville.

LAGO, Angela. A festa no céu. São Paulo: Melhoramentos, 
1994.
Haveria uma festa no céu, e os bichos sem asas estavam 
jururus de fazer dó. Mas a tartaruga não se deu por venci-
da e decidiu que ia ao baile. Será que ela vai conseguir? 
Um texto lúdico em que o real, o mágico e o fantástico são 
apresentados em linguagem simples e com belíssimas ilus-
trações da autora.
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MACHADO, Ana Maria. Histórias à brasileira: a Moura Torta e 
outras. São Paulo: Cia das Letrinhas, 2002. 
Dez histórias tradicionais recontadas ao estilo brasileiro pela 
premiada escritora Ana Maria Machado: “O macaco e a viola”, 
“João Bobo”, “O veado e a onça”, “Festa no céu”, “Dona Bara-
tinha”, “Maria Sapeca”, “A galinha que criava um ratinho”, “O 
bicho folhagem”, “Pimenta no cocuruto” e “A moura torta”. 

PAES, José Paulo. Olha o bicho. São Paulo: Ática, 1997.
Este livro traz oito pequenas obras de arte sobre animais da fauna 
brasileira: formiga, arara, tatu, bicho-preguiça, jacaré, beija-flor, 
tamanduá e cutia.

SOUSA, Mauricio de. Manual da roça do Chico Bento. São Paulo: 
Globo, 2002.
Neste manual, o leitor vai aprender como é a vida na roça, sobre 
os animais do sítio, lendas, causos, a divertida história de “João 
Bento e o Pé de Goiaba”, tudo sobre os bichos brasileiros, a fazer 
brinquedos e mais brincadeiras.

Audiovisual:

MINHOCAS. Direção de: Paolo Conti. São Paulo: 2006. 15min.
Quando a criança está pronta para perguntar, os adultos podem 
não estar preparados para responder. O dilema do questionamen-
to, enfrentado por pais e filhos, é o assunto dessa família de mi-
nhocas, na qual Júnior está crescendo e ainda não conseguiu do 
pai, da mãe e do avô nenhuma resposta convincente para uma 
questão que não para de intrigá-lo: por que é proibido cavar para 
cima?
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VIDA de inseto. Direção de: John Lasseter. EUA: Disney Pi-
xar, 1998. 95min.
Flik é uma formiga independente e pensadora. Depois de uma 
de suas invenções dar errado, ele embarca em uma missão 
para ajudar a salvar a colônia de um bando de gafanhotos a 
fim de ser novamente bem quisto pela rainha do formigueiro. 
Mas quando o grupo de “insetos guerreiros” que Flik recruta 
acaba por se revelar uma trupe de circo, ele deve acreditar 
em si mesmo e em suas invenções para salvar o formigueiro 
de uma vez por todas.

ERA do gelo 3, A. Direção de: Carlos Saldanha. EUA: Fox Ví-
deo, 2009. 92min.
Manny e Ellie estão à espera de seu primeiro filho. Sid encontra 
alguns ovos de dinossauro, o que faz com que passe a ter sua 
própria família adotiva. Só que esse roubo faz com que se meta 
em apuros, com a mãe tiranossauro vindo atrás de seus reben-
tos. Ela leva os três filhotes e ainda Sid para um mundo subter-
râneo, onde os dinossauros ainda existem, o que obriga Manny, 
Ellie e Diego a irem em sua busca para resgatá-lo.

COCORICÓ: fábulas. Direção de: Fernando Gomes. Brasil: 
Paramount, 2009.
O DVD Cocoricó: fábulas traz histórias como “Os Saltimban-
cocós”, em que Júlio e João descobrem no baú de Lola, um 
disco raro da famosa banda de rock rural, Pata Fú. Lola, 
fã da banda, conta para eles como tudo começou: desde o 
encontro do cavalo Ringo com a vaca Geórgia, até a che-
gada do sapo João e o papagaio Paulo, formando assim 
o inesquecível quarteto Pata Fú. Além de outras histórias: 
“A fadinha do dente”, “Sereia Zazá”, “A varinha de condão”, 
“Júnio”, “O gênio”, “Além do arco-íris”, “O velho”, “O menino 
e o cavalo”, “Julião e o pé de feijão”, “Os três porquinhos no 
Paiol”, “Cinderelica”, “O feito da lâmpada” e “Alicica no País 
das Maravilhas”.
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Música:

ZISKIND, Hélio. Trem maluco e outras cantigas de roda. 
São Paulo: MCD World Music, 2006. 1 CD.
Neste CD com 22 faixas e encarte ricamente ilustrado, Hé-
lio apresenta as cantigas de roda tradicionais com arranjos 
vivos, que procuram atrair a atenção das crianças para os 
instrumentos. Essas cantigas de domínio público convivem 
com as recém-compostas por Hélio: “Centopeia”, “Mãozi-
nha bela”, “O começo de tudo”, “Puff” e “Banho de gato”.

MORAES, Vinicius de. Vários artistas. A arca de Noé. 
Brasil: Universal Music, 1996. 14 faixas. 1 CD.
Lançado em outubro de 1980, praticamente três me-
ses após a morte de seu criador Vinicius de Mora-
es, o disco A arca de Noé é a materialização de um 
antigo sonho do poeta carioca. Ele compila poemas 
musicados nos anos 1950 pelo amigo Paulo Soleda-
de, incluídos em seu álbum italiano L’Arca – Canzone 
per Bambini (1972), e apresenta novas peças assi-
nadas com Toquinho, seu parceiro da década, que 
dá melodias para “A porta”, “A corujinha”, “Aula de 
piano” e para a faixa título.

SERTÃ, Alfredo. Fábulas de Leonardo da Vinci. São Pau-
lo: Sarapuí, 2008. 1 CD.
Muitos conhecem Leonardo da Vinci como o genial ar-
tista da Renascença que pintou a Mona Lisa. Mas o que 
a maioria não sabe é que ele também escreveu fábulas. 
Essas histórias ganharam uma adaptação em CD, intitu-
lado Fábulas de Leonardo da Vinci, com narrações dos 
atores Paulo Goulart, Beth Goulart e Patrícia Pilar. No 
início de cada faixa, o CD conta com uma sensibilização 
para os sons de diferentes instrumentos musicais utiliza-
dos nos arranjos de Alfredo Sertã.
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Internet:

Site Mundo da Leitura. Disponível em: <http://mundo-
daleitura.upf.br/>. Acesso em: 26 set. 2013. 
As aventuras de Gali-Leu e sua turma são elaboradas 
por uma equipe interdisciplinar que envolve os cursos 
de Letras, Artes e Comunicação, Educação, Ciências 
Exatas, e a UPFTV. De forma lúdica e dinâmica, as 
diversas linguagens apresentadas - manipulação de 
bonecos, leitura e encenação de textos infantis, artes 
gráficas, música, entre outros - servem de incentivo 
para o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio 
lógico e, principalmente, para a criação do hábito da 
leitura entre as crianças.

FOLHA DE S. PAULO. Mapa do brincar. Disponível 
em: <http://mapadobrincar.folha.com.br/>. Acesso em: 
01 out. 2013. 
Uma iniciativa da Folhinha, suplemento infantil do jor-
nal Folha de S.Paulo, o site reúne 750 brincadeiras de 
todo o Brasil. A primeira versão do projeto foi lançada 
em maio de 2009, quando convidou crianças de todo o 
país a contar quais são suas brincadeiras. Um dos ob-
jetivos era descobrir se há semelhanças e diferenças 
entre o brincar no Brasil. Cada brincadeira registrada 
neste site traz a indicação de sua origem, o que não 
quer dizer que ela seja só daquele lugar. Devido à ex-
tensão do país e ao rico repertório de brincadeiras das 
crianças, no entanto, há ainda sempre o que registrar.

REVISTA RECREIO. Blog Animal da Revista Recreio. 
Disponível em: <www.recreio.com.br/blogs/blog-ani-
mal>. Acesso em: 01 out. 2013. 
O site da revista Recreio é um espaço que diverte me-
ninos e meninas com jogos exclusivos, vídeos, HQs 
animados, testes, páginas dos seus personagens fa-
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voritos, curiosidades, piadas, conteúdos interativos, 
downloads, dicas de livros, cinema, TV e muito mais. 
E contém um blog específico com curiosidades sobre 
animais.

CALCANHOTTO, Adriana. Site Adriana Partimpim. 
Disponível em: <www.adrianapartimpim.com.br>. 
Acesso em: 02 out. 2013. 
Site voltado ao álbum Tlês, de Adriana Partimpim. Tlês 
carrega a mesma sofisticação musical e poética de 
seus antecessores. Na superfície de suas 11 faixas, 
um apelo direto aos pequenos, sensorial, em seus ar-
ranjos lúdicos. Descendo uma camada, uma palavra 
estranha aqui ou um timbre inesperado ali acendem 
a luz de alerta nos ouvintes, aguçam a curiosidade, o 
comichão de entender o porquê daquele som, daquele 
verso. No site é possível ouvir as canções e obter mais 
informações sobre o trabalho de Adriana.

LOBATO, Monteiro. Site Monteiro Lobato. Disponível 
em: <http://lobato.globo.com>. Acesso em: 02 out. 
2013. 
Site de Monteiro Lobato no portal Globo.com, que traz 
várias informações e comentários sobre o autor e sua 
obra. No site é possível encontrar biografia do autor, 
uma biblioteca com as capas e ilustrações das pri-
meiras edições de suas obras, comentários sobre os 
livros, novidades sobre novas produções artísticas en-
volvendo a obra de Lobato, artigos, histórias e outras 
curiosidades sobre sua vida e suas criações. 

PALAVRA CANTADA. Site Palavra cantada. Disponí-
vel em: <www.palavracantada.com.br>. Acesso em: 27 
set. 2013. 
O grupo Palavra Cantada prima pela educação infantil 
musical, o que lhe possibilitou angariar um público fiel 
entre pais, filhos e educadores, pois sua produção tem 
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livre entrada no ambiente escolar de várias partes do 
Brasil, pelo seu zelo qualitativo com as letras, melodias 
e arranjos, e sua poesia de caráter pedagógico, que 
leva em conta o intelecto e as impressões sensoriais 
típicas da infância.

ROCHA, Ruth. Site Ruth Rocha. Disponível em: 
<www2.uol.com.br/ruthrocha/> Acesso em: 03 out. 
2013. 
Ruth Rocha é uma autora consagrada, e suas obras 
já ganharam diversos prêmios e se destacam pelo 
conteúdo e beleza das narrativas tão bem elaboradas. 
Nesse site encontra-se uma variedade de histórias da 
escritora, com brincadeiras como cruzadinhas, adivi-
nhas, entre outras.

GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS. Site oficial do 
grupo de teatro Giramundo. Disponível em: <www.gira-
mundo.org/>. Acesso em: 26 set. 2013. 
O Giramundo é um grupo de teatro de bonecos, com 
centro na construção teatral, que tem seu olhar voltado 
para a investigação do movimento em suas múltiplas 
formas e diversos meios, dentre os quais, o boneco.
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CONTRA-CAPA COLORIDA EM SEPARADO O ARQUIVO
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