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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 acontecem no espaço onde 
vive, na amplitude e na profundidade do mundo en-
quanto espaço e texto universal, inserindo-se ora como 
protagonista, ora como coadjuvante, ora na condição 
restrita de integrante do cenário ou como observador 
crítico. Precisa entender a complexidade desse mundo 
nas relações que nele se estabelecem entre as pesso-
as e suas manifestações verbais e não verbais, indivi-
duais, 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 sig-
nificação realizado por alguém que busca não apenas 
compreender o que vê, mas interpretar o que motiva 
cada situação, cada manifestação individual ou social, 
explicitando-as. É a leitura entendida como processo 
de significação e de identificação de relações, portan-
to. A compreensão do texto impresso – livro, jornal, re-
vista, periódico científico, folder, bula, manual, receita 
– não se restringe à mera de-codificação dos sinais 
gráficos, mas implica o entendimento do conteúdo em 
contexto determinado, em situação específica, onde se 
ampliam as ideias nele contidas. Essa compreensão 
e a interpretação dos elementos não ditos, mas exis-
tentes 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, escultu-
ra, arquitetura, música, dança, teatro, fotografia ofe-
recem largo campo de exercício da leitura enquanto 
compreensão e interpretação das linguagens pecu-
liares a cada uma. Demonstram o quão significativo é 
para o leitor em formação construir e aprofundar co-
nhecimentos sobre áreas tão ricas, plenas de sentido. 
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O conhecimento prévio do leitor vai-se enriquecendo em termos da ampliação do 
repertório vocabular, do conhecimento de uma diversidade textual se entendida 
aqui a possibilidade de as manifestações artísticas e o mundo, ao lado do impresso, 
se constituírem como uma variedade de textos enquanto unidades de sentido. 

Mais do que em qualquer tempo da história da humanidade, a leitura abrange 
a relação entre textos e imagens veiculados em distintos suportes, entre os quais 
encontram-se o computador, o smartphone, tablets, cinema, televisão.

O intercâmbio de ideias e de valores emergente da relação do sujeito leitor com 
distintos materiais de leitura, com contextos variados, com manifestações artísticas 
e culturais as mais diversificadas, com textos e imagens em diferentes suportes 
pode encontrar suporte teórico nas ideias preconizadas pelo russo Mikhail Bakhtin:

[...] a linguagem humana é um produto eminentemente social, resultado do 
contato entre seres humanos, entre seres humanos e outros seres, entre seres 
humanos e materiais de leitura produzidos por outro ou por outros, revelando, 
respeitadas as classes sociais e suas peculiaridades, valores defendidos por 
integrantes de cada uma em particular e por sujeitos reunidos em distintos 
grupos: [...] o objeto de sua intenção é precisamente a variação do tema em 
muitas e diversas vozes, um polivocalismo e heterovocalismo fundamental e 
insubstituível ao tema. (BAJTÍN, 1982, p. 94)

Em se tratando da leitura literária, encontra-se em Bakhtin a explicitação da 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.
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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 
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 
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discursiva ou na leitura, confere-se importância maior 
ao sujeito que participa do processo produção/recep-
ção da mensagem oral, ou mesmo na recepção do 
conteúdo do texto ficcional escrito, independentemen-
te 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 Fundamental e do Ensino Mé-
dio relativamente ao desempenho desses profissionais 
da educação enquanto leitores. Atribui-se o pouco 
entusiasmo dos alunos pelas propostas de leitura in-
tensiva (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 re-
alizarem leitura de qualquer natureza.

A atividade de leitura desenvolvida no contexto 
do Centro de Referência de Literatura e Multimeios – 
Mundo da Leitura, durante duas horas, com a partici-
pação de uma turma específica da Educação Infantil, 
do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou mesmo 
do Ensino Superior pressupõe a presença de um ou 
dois professores que acompanham os alunos, sendo 
também os primeiros convidados a participar de to-
das as atividades. É uma forma de esses professores 
vivenciarem os diferentes momentos de uma prática 
leitora de cuja organização não participaram, consti-
tuindo-se cada ação num desafio não apenas à par-
ticipação, mas, especialmente, ao exercício de uma 
avaliação crítica. Podem apontar dificuldades, vanta-
gens, desvantagens, possibilidades de continuá-las no 
contexto da escola, conforme orientação recebida por 
escrito, contendo sugestões de atividades para esse 
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momento posterior. Pretende a equipe do Mundo da 
Leitura que essas ações não apenas sejam avaliadas 
criticamente, mas que possam servir de inspiração à 
realização de outras tantas na dimensão multimidial. 
Tem-se a certeza de que a criatividade com que são 
organizadas as práticas leitoras multimidiais para cada 
turma instiga o professor participante a criar propostas 
talvez mais originais, mais inovadoras de leitura a se-
rem 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 alu-
nos da turma agendada, considerando o interesse des-
se docente.

Práticas leitoras multimidiais

A criação, o desenvolvimento e a avaliação de 
práticas leitoras multimidiais, propostas pela equipe 
interdisciplinar de professores e monitores do Mundo 
da Leitura, oportuniza aos leitores em formação, usu-
ários desse espaço, o contato com uma variedade de 
textos e de linguagens do impresso ao digital. Textos 
literários harmonizados com música, ilustrações, pin-
turas, 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 conhecimen-
to 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 lin-
guagens, em outros suportes, qualificando o processo 
de formação de leitores para um nível de exercício da 
criticidade. As preferências de leitura podem ser expli-
citadas pelo leitor, encarregado da vivificação dos tex-
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tos de diferentes naturezas. O protagonismo do leitor 
precisa ser observado por professores, pais, adultos, 
com vistas a entender novos comportamentos em rela-
ção à leitura a partir da relação com novas plataformas 
de leitura.

Os leitores das linguagens de diferentes manifesta-
ções artísticas circulam e navegam entre nós e nexos 
que se dispõem em telas de diferentes naturezas. O 
domínio da estrutura básica de smartphones como si-
nônimo da mobilidade dos equipamentos contemporâ-
neos existentes em meio à mobilidade física dos sujei-
tos, é a ampliação segura dos horizontes estipulados 
pelos leitores em geral.

A partir de um tema previamente selecionado, ini-
cia-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, frag-
mentos de filmes, games, sites, ilustrações, pinturas, 
fotografias, esculturas correlacionados. Esse processo 
é longo, pressupondo ampla pesquisa bibliográfica e 
infográfica e discussão entre pessoas de áreas dis-
tintas do conhecimento. Embora as escolhas partam 
da equipe do Centro, numa aparente imposição aos 
leitores em formação, procura-se observar as consta-
tações 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 en-
contra-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 diferen-
tes suportes.

Ao final da prática, nas dependências do Centro, 
são oferecidas sugestões aos professores de ativida-
des de leitura multimidiais a serem desenvolvidas no 
contexto da sala de aula da escola de origem, dando 
continuidade ao processo desencadeado no Mundo da 



14

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 traba-
lhos, 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 
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 
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toques mágicos. Encontros de pessoas com livros pre-
cisam fazer parte do planejamento de uma escola em 
que a leitura é tratada como mecanismo de aprimora-
mento dos seres humanos. Se estiver no planejamento 
da escola, mas principalmente no desejo de seus pro-
fessores atingirem as famílias por meio do comporta-
mento leitor de seus alunos, muito se conseguirá. Ler 
é um ato político e se é político, é transformador. Pela 
leitura consegue-se ter uma visão melhor da socieda-
de. 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, publicados com qualidade e re-
quinte. Os livros infantis, por exemplo, com tema e lin-
guagem estruturados nos critérios de qualidade literá-
ria, cada vez mais se aproximam do status de obra de 
arte pela criatividade com que são concebidos e pelos 
recursos empregados na publicação. As ilustrações, 
reconhecidas como uma outra linguagem que amplia 
a riqueza do conteúdo, são produzidas por artistas do 
desenho, identificados como uma autoria paralela à 
autoria do texto propriamente dito. Para significar es-
sas 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 linguagens, onde se cons-
tata 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 conhe-
cimento prévio do leitor-intérprete.



16

Quando se aborda a questão da formação do leitor, 
imediatamente surge uma pergunta: que tipo de leitor se 
pretende formar? Essa indagação tem sentido à medida 
que se fala a partir da democratização do ato de ler com 
a contribuição de Gutenberg, criando os tipos móveis aos 
moldes de pesquisas anteriores feitas por chineses. No 
período que antecede a era gutenberguiana, o ato de ler 
constituía-se como privilégio de poucos. Surge aí, então, 
um leitor entre as camadas sociais menos aristocráticas, 
capaz de envolver-se com o texto impresso individual, 
solitária, silenciosamente. E o que é melhor, em profundi-
dade, verticalmente, percebendo a organização das pala-
vras em frases, em parágrafos, configurando a estrutura 
textual. Pode-se encará-la como uma forma significativa 
de meditação que enriquece o vocabulário do leitor, en-
riquece ainda suas experiências com diferentes tipos de 
texto. Tais características são encontradas entre leitores 
adultos, sendo alguns mais avançados em idade, enten-
didas por Santaella como pertencentes ao leitor MEDITA-
TIVO, o leitor solitário, silencioso, realizador de uma lei-
tura profunda. É o leitor que não prescinde do dicionário 
para se enveredar na plurissignificação das palavras, de-
monstrando 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, imó-
veis, localizáveis, manuseáveis: livros, pintu-
ras, gravuras, mapas, partituras. É o mundo do 
papel e do tecido da tela. O livro na estante, a 
imagem exposta à altura das mãos e do olhar. 
Esse leitor não sofre, não é acossado pelas 
urgências do tempo. Um leitor que contempla 
e que medita. Entre os sentidos, a visão reina 
soberana, complementada pelo sentido interior 
da imaginação. Uma vez que estão localizados 
no espaço e duram no tempo, esses signos po-
dem 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 complexida-
de da sociedade, por meio de um processo dinâmico de 
entendimento e de interpretação da infinidade de sinais 
e de linguagens que se mesclam em veículos como o 
jornal, a televisão, o cinema, ou mesmo na fotografia. 
A variedade dos produtos publicitários complexifica os 
cenários das cidades, das estradas, oferecendo mate-
riais 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 provo-
cado pela Revolução Industrial. Maravilha-se com as 
luzes nas ruas, brancas, coloridas, centralizadas em 
produtos, em marcas, criando novas linguagens publi-
citárias. Santaella nomeia esse tipo como leitor MO-
VENTE, ou seja, que se move, que circula na cidade, 
que está atento a sinais os mais distintos na diversida-
de de cenários do múltiplo espaço citadino.

É o leitor que foi se ajustando a novos rit-
mos da atenção, ritmos que passam com 
igual velocidade de um estado fixo para 
um móvel. É o leitor treinado nas distra-
ções fugazes e sensações evanescentes 
cuja percepção se tornou uma atividade 
instável, de intensidades desiguais. É, 
enfim, o leitor apressado de linguagens 
efêmeras, híbridas, misturadas. (SANTA-
ELLA, 2004, p.29)

Faz-se necessário salientar que as transformações 
por que passam os sujeitos em suas estruturas so-
ciais e no mundo como cenário universal, provocam 
o surgimento de diferentes formas para compreender 
a constituição desse espaço múltiplo e heterogêneo e 
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das relações dos sujeitos no contexto dessas mudanças. 
Assim, pode-se inferir dos diferentes olhares outros va-
lores, uma compreensão maior de comportamentos até 
então inesperados, inclusive surpreendentes e as múlti-
plas 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 leitu-
ra que precisa ser desenvolvida no contexto das mudan-
ças por que passa a humanidade e o mundo em que se 
vive. Esse tipo de leitor precisa desenvolver habilidades 
diferentes das dominadas pelo leitor meditativo, capaz de 
realizar uma leitura linear do texto impresso, com início, 
meio e fim, folheando página por página. Sem ser con-
fundido com o leitor movente, apresenta-se como recep-
tor de imagens, apreciador de programas televisivos, de 
filmes no cinema, de vídeos em telas as mais variadas 
entre tantas outras linguagens. O leitor imersivo desen-
cadeia 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, documen-
tação, músicas, vídeo etc. Através de saltos que vão de um frag-
mento a outro, esse leitor é livre para estabelecer sozinho a ordem 
informacional, pois, no lugar de um volume encadernado com pági-
nas onde as frases e/ou imagens se apresentam em uma ordenação 
sintático-textual previamente prescrita, surge uma ordenação asso-
ciativa que só pode ser estabelecida no e através do ato de leitura. 
(SANTAELLA, 2004, p.32)
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Constata-se, no momento atual, que as pesso-
as estão em constante mobilidade, seja em casa, no 
trabalho, na escola, na universidade, seja realizan-
do viagens, circulando por espaços culturais os mais 
distintos, ou mesmo circulando por shopping centers, 
frequentando praças com parques infantis, andando 
pelas ruas, exercitando o físico em caminhadas regu-
lares. Ao lado da mobilidade física das pessoas que 
se amplia cada vez mais, vive o momento histórico da 
mobilidade informacional e comunicacional. As pesso-
as têm acesso a equipamentos móveis desde os mais 
simples aos mais sofisticados: são modelos e mode-
los de celulares, de tablets. Constatam-se mudanças 
no cenário das casas, das escolas, das universidades, 
dos ambientes de trabalho, das ruas. No comporta-
mento 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 en-
contros de diferentes naturezas. A maioria esmagado-
ra dispõe de, no mínimo, um equipamento móvel e se 
encontra conectada o tempo todo, desinteressando-se 
pelo relacionamento de proximidade face a face o que 
se constitui uma perda nas relações entre pessoas. 
Santaella tipifica esse sujeito como leitor UBÍQUO, ad-
jetivo 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 gigantes-
ca das redes sociais do ciberespaço, ou seja, espaços 
de hipermobilidade, com as facilidades que os equipa-
mentos 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 
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leitura, da recepção de textos de diferentes naturezas, 
permitindo entendimentos mais aprofundados sobre 
o ato de ler, incluindo não apenas o reconhecimento 
de novos modos de ler, mas uma compreensão maior 
desses novos modos de ler. Paralelamente, propicia a 
identificação dos níveis de leitura atingidos e a diver-
sidade 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 de-
terminado momento e a partir do objetivo da leitura a 
ser realizada, é preciso fazê-lo isoladamente, em si-
lêncio, para que a compreensão e a interpretação de 
determinado conteúdo, de determinado material de lei-
tura possa ocorrer de forma mais eficiente. Em outro 
momento, impõe-se a necessidade de serem lidos os 
acontecimentos dos diferentes espaços da cidade, do 
país, do mundo, movimentando-se o leitor entre fontes 
diversas para captar melhor cada situação. Respeitan-
do-se a natureza social do ser humano, ocorrem es-
tímulos permanentes ao desenvolvimento de olhares 
mais críticos para os diferentes cenários com os quais 
convivemos. Há características no leitor ubíquo herda-
das 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 cole-
tivos e velozmente a pé. (SANTAELLA, 
2013, p. 22) 
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O grande desafio da escola e da universidade é for-
mar 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 neces-
sária ao entendimento de cada texto apresentado em 
distintos suportes.

Considerações finais

O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, 
laboratório de ações de leitura do Curso de Letras – 
graduação e pós-graduação lato e stricto sensu - cum-
pre seu papel ao associar atividades de ensino, pes-
quisa e extensão com foco na formação de leitores 
num país de não leitores, seus integrantes assumem 
uma posição precursora há quase duas décadas na re-
gião 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, ela-
borados 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 li-
cenciaturas, alunos dos diferentes níveis abrangidos, 
interessados em promover novos modos de ler e, con-
sequentemente, de escrever. Compreensão e interpre-
tação de textos os mais diversificados, apresentados 
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em diferentes suportes, podem promover ações de 
produção de textos cada vez mais qualificados do im-
presso ao digital.

Esperam seus autores, com todo esse esforço, 
contar com o retorno crítico de interessados em pro-
mover 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 lei-
tura, do público em geral que utilizam os serviços deste 
Centro. 
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Introdução

Vivemos em um mundo de transformações constantes onde a populariza-
ção da ciência e da tecnologia e a massificação de acesso à internet parecem 
superar a popularização da leitura literária entre alunos de todos os anos da 
educação básica ao Ensino Superior. A evolução da ciência nunca foi tão veloz 
e seu aperfeiçoamento constante pode ser observado em seus mais diversos 
campos, como nas manifestações artísticas, na medicina, na computação, 
nas telecomunicações, na robótica e no comportamento humano. Diante dis-
so, lançamo-nos ao desafio de unir forças com essas mudanças tecnológicas 
tão constantes e aproximarmos o público da leitura literária, visando à forma-
ção de um leitor crítico, proativo, que domine as linguagens ao seu alcance. 

No contexto de práticas leitoras multimidiais, propostas pelo Centro de 
Referência de Literatura e Multimeios no processo de formação de leitores 
como desdobramento contínuo das Jornadas Literárias há três décadas, a 
prática leitora “Ficção científica: mundos imaginados” – realizada ao longo 
de um ano e tendo como público alvo alunos de Ensino Superior – surge no 
intuito de mostrar a este novo leitor que a ciência e a tecnologia que hoje 
conhecemos, com a qual nos integramos e da qual nos aproximamos já era 
representada artisticamente pela literatura fantástica desde o século XIX. Por 
vezes, mostrando cenários possivelmente imaginados, levando o leitor a viajar 
para outras dimensões e planetas de carona com a evolução científica e, não 
menos importante, confirmando que muitas vezes o “imaginado” na literatura 
de ficção científica anos antes, pode ser considerado uma realidade em nosso 
dia-a-dia. 

A literatura de ficção científica, constituída em sua essência na literatura 
fantástica, tem como seu componente essencial a ciência, revelando-a tanto 
pela imaginação quanto pela possibilidade de realização, seja ela imediata 
ou futura. Segundo Dutra (2009, p.40) a relação estabelecida entre ciência e 
literatura se dá:

“A ciência constrói um determinado conhecimento científico sobre 
um objeto específico e a literatura de ficção científica constrói seu 
universo narrativo a partir desse conhecimento científico. Então 
surge uma nova descoberta científica que altera radicalmente o 
conhecimento científico vigente, provocando uma desestrutura-
ção e reorganização do imaginário popular, o que por sua vez 
causará repercussões na literatura de ficção científica”.
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Assim pode-se concluir que na literatura de ficção científica há a utilização 
de verossimilhança ao conhecimento científico e seu desenvolvimento, pois 
cria-se narrativas a partir do que a ciência poderia ser, e não exatamente o 
que é, tendo assim uma possibilidade de autonomia diante da realidade. 

Popularizada a partir do século XIX com grandes autores como a escri-
tora Mary Shelley, que publicou em 1818 a obra Frankenstein ou o Moderno 
Prometeu - considerada a primeira obra literária de ficção científica -, como 
Júlio Verne – chamado de pai da literatura de ficção científica - que consolida 
ao longo de suas publicações o gênero. E com outros escritores como H.G. 
Wells, George Orwell e Arthur C. Clarke.

Enquanto gênero literário, possui elementos e temáticas comuns entre as 
obras, tais como, reflexões e especulações sobre ciência e seus avanços, 
metodologia científica, tecnologia, relação homem versus máquina. 

A ficção científica – também popularmente conhecida como sci-fi (do in-
glês science fiction) – é um dos gêneros favoritos do cinema, que é capaz de 
atrair muitos expectadores em torno do mundo todo. Diversas obras literá-
rias foram adaptadas para o cinema e se tornaram popularmente conhecidas, 
como as obras Frankenstein, de Mary Shelley; Viagem ao centro da terra, de 
Júlio Verne; A guerra dos mundos e O homem invisível, de H. G. Wells; O 
Homem Bicentenário, de Isaac Asimov, entre outros. Apesar disso, o fato de 
adaptações cinematográficas de grandes obras literárias fica pouco eviden-
ciado, o que pode ser decorrente do fato de o cinema abraçar por completo os 
conceitos do gênero sci-fi e encabeçar grandiosas produções independentes. 
Mas uma coisa é certa: o cinema favoreceu à literatura de ficção científica. 

Este roteiro de práticas leitoras para a escola é apresentado em duas par-
tes: a primeira é composta de uma prática leitora desenvolvida no Mundo da 
Leitura, onde os alunos são apresentados à temática envolvida, ao histórico 
e aos conceitos gerais do gênero literário ficção científica, suas relações com 
o mundo que os cerca e seus três principais subgêneros (cyberpunk, steam-
punk e space opera); na segunda parte, por sua vez, são propostas cinco 
práticas leitoras para a escola, que exploram mais profundamente a atividade 
realizada no Mundo da Leitura, estimulam a pesquisa compartilhada e bus-
cam consolidar a formação do leitor multimidial. Ainda, pretendemos eviden-
ciar ao leitor que muitos filmes do gênero ficção científica são, na verdade, 
adaptações de obras literárias, instigando-o à busca pela leitura da obra na 
sua fonte original. Ao final, apresentamos uma série de sugestões de livros, 
sites e filmes sobre ficção científica, eixo fundamental para compreender as 
relações hipermidiais exploradas ao longo do roteiro de práticas leitoras.
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Prática leitora no Mundo da Leitura

Materiais e recursos
Livro O homem bicentenário, (LP&M) de Isaac Asimov.
Filme Metrópolis, de Fritz Lang.
Projetor multimídia.

Etapas Propostas
1. Perguntar aos alunos o que entendem por ficção 
científica.

2. Apresentar conceitos que definam este gênero lite-
rário. 

3. Apresentar um rápido histórico sobre a ficção cien-
tífica, as primeiras obras e seus principais autores, 
destacando Júlio Verne, H.G. Wells, George Orwell e 
Arthur C. Clarke.

4. Solicitar que alguns alunos realizem a leitura em 
voz alta do trecho de O homem bicentenário, de Isaac 
Asimov.

Ficção científica:
• A ficção científica – também popularmente conhecida como sci-fi (do inglês science fiction) –, 
enquanto gênero literário, possui elementos e temáticas comuns entre as obras, tais como, refle-
xões e especulações sobre ciência e seus avanços, metodologia científica, tecnologia, relação 
homem versus máquina. 
• A grande arma da Ficção científica é a imaginação, pode-se inventar e adaptar qualquer reali-
dade ou cenário, com lapsos de tempo e espaço ou com as teorias mais insólitas, cabendo ao 
leitor separar o que “especulação científica” ou “chute científico).
Principais temas e elementos que compõem o gêneros:
• Viagens no tempo: criado por H.G. Wells, no livro A máquina do tempo. Pode envolver viagens 
do presente para o futuro, ou do presente para o passado, ou de visitantes do futuro vindo do 
presente. De qualquer modo o recuo no tempo é mais comum;
• Invasões extraterrestres: também iniciado por H.G.Wells, na obra A guerra dos mundos, em 
que invasores de Marte atacam violentamente a terra no século XIX;
• Viagens para fora da terra: inaugurado por Júlio Verne em Viagem a lua. É um dos temas que 
parcialmente se tornou realidade. A tecnologia usada no programa Apollo está anos-luz à frente 
daquela imaginada por Verne;
• Viagens espetaculares na Terra: novamente Júlio Verne por meio das obras Viagem ao centro 
da Terra e Vinte mil léguas submarinas;
• Guerras espaciais: muitas vezes se mistura com Futurâmica Espacial, mas há com exceção 
STAR WARS e STAR TREK em que batalhas intergalácticas são obrigatórias.
Fonte online: http://scifibrasil.com.br/define/.
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Andrew ficou de pé no meio da estrada, sem ânimo para nada, 
praticamente imóvel, quando avistou dois homens aproximando-
se através do campo.
Virou-se para eles, que mudaram de rumo para vir a seu en-
contro. Pouco antes falavam em voz alta. Tinham escutado a 
voz deles. Mas agora estavam calados. Possuíam o aspecto que 
Andrew classificava de indefinição humana: e eram jovens, mas 
não em demasia. Vinte anos talvez? Andrew nunca conseguia 
avaliar a idade dos homens.
- Por favor, qual é o caminho para ir à biblioteca municipal?
Um deles, o mais alto dos dois, que usava chapéu que lhe au-
mentava, de modo quase grotesco, ainda mais a estatura, disse, 
não para Andrew, mas para o outro:
- É um robô.
O outro tinha nariz inchado e pálpebras caídas. Respondeu, não 
era para Andrew, mas para o companheiro:
- E anda vestido.
O mais alto estalou os dedos. 
- É o robô alforriado. Tem um, lá na casa do velho Martin, que 
não é de ninguém. Por que será que anda vestido?
- Pergunta pra ele. – aconselhou o do nariz inchado. 
- Você é o robô dos Martins? – perguntou o mais alto.
- O meu nome é Andrew Martins, senhor. – respondeu Andrew.
- Ótimo. Tira essa roupa. Robô não anda vestido. – Virou-se para 
o outro. – Que coisa mais desagradável. Olha só pra ele!
Andrew hesitou. Fazia tanto tempo que não recebia ordens na-
quele tom de voz que os circuitos da Segunda Lei ficaram mo-
mentaneamente interrompidos.  
- Tira essa roupa. – repetiu o mais alto. – Faz o que estou man-
dando. 
Andrew começou a se despir devagar.
- Deixa cair e pronto. – disse o mais alto.
- Se não é de ninguém, – observou o narigudo – bem que podia 
ser nosso.
- Seja lá como for. – continuou o mais alto – Não estamos dani-
ficando a propriedade de ninguém. – Virou-se para Andrew. – Te 
coloca de ponta-cabeça aí no chão.
- A cabeça não é para... - começou Andrew.
- Estou dando uma ordem. Se não sabe como se faz, não custa 
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tentar.
Andrew hesitou novamente, depois se curvou para apoiar a ca-
beça no chão. Tentou erguer as pernas, mas desabou com toda 
a força. 
- Fica deitado aí. – mandou o mais alto. Virou-se para o outro: - A 
gente podia desmontar esse troço. Nunca desmontou um robô?
- Será que ele deixa?
- Como é que pode impedir?
Não havia jeito de Andrew impedi-los, se a ordem fosse dada 
de maneira tão categórica que ele não conseguisse resistir. A 
Segunda lei de obediência tinha prioridade sobre a Terceira, de 
autodefesa. Em todo caso, não podia se defender sem o risco de 
ferir os dois, o que implicava infringir a Primeira. Ao pensar nisso, 
sentiu cada unidade móvel se contrair de leve e se arrepiou todo 
enquanto permanecia imóvel. 
O mais alto se aproximou e empurrou com o pé. 
- É pesado. Acho que vamos precisar de algumas ferramentas 
para fazer o serviço. 
- A gente podia encarregar ele mesmo de fazer isso. – sugeriu o 
narigudo. – Ia ser engraçado ficar assistindo. 
- É, – concordou o mais alto, pensativo - mas vamos tirá-lo daqui 
da estrada. Se alguém aparecer...
Tarde demais. Alguém, de fato, apareceu. Era George. De onde 
estava caído, Andrew viu um pequeno vulto assomando a pouca 
distância. Gostaria de lhe fazer um sinal qualquer, mas a última 
ordem que recebera tinha sido: “Fica deitado aí!”.
George veio correndo e chegou meio ofegante. Os dois rapazes 
recuaram um pouco, à espera, para ver no que dava.
- Andrew, o que foi que aconteceu? – perguntou George, an-
sioso. 
- Está tudo bem, George. – respondeu Andrew.
- Então, te levanta. Que houve com a tua roupa?
- Este robô é teu, cara? – perguntou o mais alto. 
George se virou bruscamente. 
- Não é de ninguém. Que foi que aconteceu por aqui?
- A gente só pediu com bons modos para ele tirar a roupa. O que 
é que você tem com isso, se ele não te pertence?
George se virou para Andrew.
- O que é que eles estavam fazendo, Andrew?
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- Pretendiam, não sei como, me desmontar. Estavam prontos para 
me levar para um lugar tranquilo para mandar que eu mesmo me 
desmontasse.  
George olhou para os dois rapazes com queixo trêmulo. 
Os dois não recuaram nem um passo. Sorriram.
- O que é que você pretende fazer, gorducho? – perguntou, com ar 
de deboche o mais alto. – Vai bater na gente?  
- Não. – respondeu George. – Não é preciso. Este robô já está na 
nossa família há setenta e cinco anos. Ele nos conhece e nos preza 
mais do que tudo. Eu já vou dizer a ele que vocês dois estão ame-
açando minha vida e que planejam me matar. Vou pedir para me 
defender. Se tiver de escolher entre mim e vocês, eu saio ganhando. 
Sabem o que vai acontecer quando ele começar a bater em vocês? 
Os dois já estavam recuando aos poucos com cara de medo. 
- Andrew, – disse George com energia - eu estou em perigo e estes 
dois caras querem me agredir. Avança em cima deles!
Andrew obedeceu e os dois não hesitaram. Saíram correndo.
(ASIMOV, 1997, p.33-38)

5. Apresentar outros personagens autômatos, assim 
como Andrew de O homem bicentenário.

6. Exibir trecho do filme Metrópolis, de Fritz Lang, em 
que aparece o autômato Maria.

7. Mostrar a complexidade do trabalho de Philip K. 
Dick com os autômatos em O caçador de androides e 
com outros temas de ficção científica.

8. Apresentar os conceitos de subgêneros da ficção 
científica como o steampunk, o cyberpunk e a space 
opera, do site Nerd voador, no link: https://nerdvoador.
wordpress.com/2013/04/13/a-ficcao-cientifica-e-seus-
sub-generos/.

9. Contextualizar os temas conversados com o título 
da prática, “mundos imaginados”, apresentando novi-
dades tecnológicas que já não são exclusividade das 
produções de ficção cientifica.
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Registro iconográfico

Cursos de Economia e Administração da UPF

Curso de Letras da UPF

Cursos de Economia e Administração da UPF



31

Prática leitora na escola

Atividade 1: Navegando na cultura da ficção científica

Objetivo
Oportunizar a pesquisa sobre a temática abordada neste roteiro: ficção científi-
ca, a fim de que os alunos conheçam as produções artísticas que existem sobre 
o tema. 

Materiais e recursos
Computador com acesso à internet.
Projetor multimídia.

Etapas propostas
1. Organizar uma pesquisa na rede (internet) 
sobre a temática abordada neste roteiro de 
práticas leitoras. Para esta pesquisa será ne-
cessário o uso da sala de informática da es-
cola e/ou uso de computadores pessoais com 
acesso à internet. 

2. Orientar os alunos sobre o que pesquisar: o 
que é ficção científica; cibercultura; literatura 
de ficção cientifica; cinematografia de ficção 
cientifica. A fim de que os alunos possam se 
situar na temática a ser trabalhada neste ro-
teiro. 

3. Apresentar os resultados da pesquisa por 
meio de seminário expositivo e dialogado.
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Atividade 2: Júlio Verne, o pai da ficção científica literária

Objetivo
Propiciar o envolvimento com a literatura de ficção científica por meio da leitura 
da obra Vinte mil léguas submarinas, de Júlio Verne, considerado o precursor 
deste gênero.

Materiais e recursos
Livro Vinte mil léguas submarinas, (Hemus) de Júlio Verne.
Projetor multimídia.
Computador com acesso à internet.

Etapas propostas

O escritor francês Júlio Ver-
ne (Jules Gabriel Verne) é co-
nhecido como o pai da ficção 
científica. Suas obras mais 
famosas foram histórias de 
aventura, nas quais descre-
via tecnologias e descobertas 
científicas muito antes delas 
se tornarem realidade, como 
as viagens espaciais (em Via-
gem ao redor da lua, 1869) e 
o submarino (em Vinte mil lé-
guas submarinas, 1870), entre 
outras.

Disponível em: www.infoesco-
la.com/escritores/julio-verne/. 
Acesso em: 14 set. 2013.

1. Iniciar a atividade retomando o conceito 
de ficção científica já trabalhado na prática 
leitora no Mundo da Leitura.

2. Apresentar o escritor Júlio Verne pela 
exibição do documentário Meu Júlio Verne, 
disponível em: www.youtube.com/watch?v=-
fWv8WZozsng, que apresenta a grande in-
fluência do escritor para a evolução cientifica 
e tecnológica.

3. Apresentar a obra Vinte mil léguas sub-
marinas, de Júlio Verne, e propor a leitura 
compartilhada do primeiro capítulo do livro.

4. Após a leitura do primeiro capítulo e a 
apresentação de algumas características da 
obra, solicitar a leitura integral individual.

5. Solicitar aos alunos que exponham suas 
percepções da leitura da obra por meio de 
seminário. Os alunos terão um tempo pré-
definido para apresentar suas observações, 
por meio de apresentação expositivo-dialo-
gada.
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Atividade 3: Explorando o subgênero cyberpunk – Neuroman-
cer e a tecnologia cibernética

Objetivo
Apresentar o subgênero da ficção científica Cyberpunk, por meio da obra literária 
Neuromancer, de William Gibson, dialogando com as linguagens cinematográfica 
e musical. 

Materiais e recursos
Livro Neuromancer, (Aleph) de William Gibson.
Trilogia de filmes Matrix, direção de Andy e Lana Wachowski.
Computador com acesso à internet.
Projetor multimídia.

Etapas propostas
1. Apresentar o Conceito de Cyberpunk enquanto subgênero de literatura de 
ficção científica.

2. Solicitar a leitura da obra Neuromancer, de William Gibson.

O cyberpunk surgiu na década de 1980, tendo como deflagradores William Gibson 
com o romance Neuromancer (1984) e Bruce Sterling com a antologia Mirrorshades 
(1986), que definiu o perfil do movimento. A palavra, criada por Bruce Bethke, foi logo 
assimilada por autores que se identificavam com seu conceito básico: “high tech and 
low life”, “alta tecnologia e baixa classe social”. As histórias cyberpunk lidam com 
personagens marginais, solitários e cínicos (o lado punk) em um ambiente onde a 
cibernética e a informática controlam tudo, inclusive os corpos e cérebros humanos.

Fonte: Overclock zine #4, JUL/AGO/SET/2008. Disponível em: <http://overclockzine.
blogspot.com.br>. Acesso em: 14 set. 2013.

Sinopse: Case é um cowboy cyberespacial - uma espécie de haker do futuro - vindo 
do BAMA, a megalópole que cobre a costa leste dos EUA, afetada pela terceira 
guerra mundial. Tentou enganar os patrões e, como punição, seu sistema nervoso foi 
contaminado por uma toxina. agora ele vaga pelos subúrbios de Tóquio cometendo 
pequenos crimes. No ameaçador submundo das operações obscuras de transfe-
rências de dados e da genética ilegal, Case está a ponto de ser destruído pelas 
drogas e dívidas, quando é contatado por uma bonita mulher: ela é uma samurai das 
ruas moderna, com implantes oculares de lâminas sob as unhas.. Molly o leva a um 
misterioso ex-oficial das Forças Especiais, que oferece a cura a Case em troca de 
participação em uma missão, sobre a qual se recusa a revelar detalhes. Case e Molly 
irão fundo nas implicações metafísicas da trama que envolve perversão, corrupção 
e inteligências artificiais. 
Publicado em 1984, o livro pode ser considerado o precursor do sub-gênero literário 
de ficção científica Cyberpunk. 
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3. Exibir a trilogia de filmes Matrix, de Andy e Lana Wachowski, produção inspira-
da na obra Neuromancer e que compila as características da cultura cyberpunk. 
Fazer com que os alunos observem e evidenciem características que convergem 
e divergem entre as duas linguagens (literária e fílmica).

4. Organizar entre os alunos um seminário em que possam compartilhar suas 
percepções sobre a obra Neuromancer.

5. Solicitar que os alunos produzam um ensaio abordando a temática - subgê-
nero de literatura de ficção científica Cyberpunk - e as linguagens - literária e 
cinematográfica - trabalhadas nessa atividade.
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Atividade 4: Explorando o subgênero steampunk – H. G. Wells 
e A máquina do tempo

Objetivo
Fazer com que os alunos observem as características do subgênero steampunk 
na literatura de ficção científica a partir da leitura da obra A máquina do tempo, 
de H. G. Wells.

Materiais e recursos
Livro A máquina do tempo, (Francisco Alves) de H. G. Wells.
Filme A máquina do tempo (2002), direção de Simon Wells.

Etapas propostas
1. Complementar a apresentação do autor H. G. Wells realizada na prática leito-
ra no Mundo da Leitura e exaltar a sua importância para o gênero literário ficção 
científica.

2. Apresentar a obra A máquina do tempo, de H. G. Wells, e solicitar sua leitura.

3. Explicar aos alunos as características fundamentais do subgênero steampunk 
na literatura de ficção científica.

4. Promover um painel de discussões em que cada aluno possa expressar suas 
opiniões e impressões a partir da leitura da obra A máquina do tempo.

5. Apresentar o diretor de cinema Simon Wells e exibir o seu filme A máquina do 
tempo, adaptação da obra homônima de H. G. Wells.

6. Disponibilizar espaço para troca de ideias entre os alunos sobre o filme apre-
sentado e sua relação com a obra literária.

7. Solicitar aos alunos que produzam uma resenha crítica a partir das obser-
vações feitas sobre o subgênero steampunk no livro de H. G. Wells e em sua 
adaptação para o cinema.

O steampunk deriva-se do cyberpunk, porém, trata-se de uma obra ambientada no passado, no 
qual todo avanço tecnológico moderno ocorreu mais cedo, utilizando os recursos da época. Isto 
é, toda tecnologia que temos hoje, é possível existir no passado, utilizando os recursos disponí-
veis daquela época, por exemplo: computadores/notebooks de madeira, aviões movido a vapor, 
próteses mecânicas com engrenagens, etc.

Font: http://nerdvoador.wordpress.com/2013/04/13/a-ficcao-cientifica-e-seus-sub-generos/.
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Atividade 5: Explorando o subgênero space opera – a ficção 
científica no espaço sideral

Objetivo
Proporcionar aos alunos contato com o subgênero de literatura de ficção científi-
ca space opera, promovendo a ampliação do seu conhecimento sobre este sub-
gênero pelo reconhecimento de suas características em outras obras literárias e 
cinematográficas.

Materiais e recursos
Livro 2001: uma odisseia no espaço, (Nova Fronteira) de Arthur C. Clarke.
Conto A sentinela de Arthur C. Clarke

Etapas propostas

1. Resgatar com os alunos as informações sobre o subgênero da ficção científica 
space opera apresentadas na prática leitora no Mundo da Leitura, diferenciando
-o dos outros subgêneros já conhecidos.

2. Apresentar o autor Arthur C. Klarke e sua obra 2001: uma odisseia no espaço, 
enfatizando o fato de a obra ter sido baseada em alguns contos do mesmo autor 
e desenvolvida, concomitantemente, com a adaptação cinematográfica, feita por 
Stanley Kubrick, em 1968. Após, propor a leitura da obra de Klarke.

A space opera é um gênero que flerta muito com a fantasia, prin-
cipalmente por envolver planetas e personagens exóticos e outras 
dimensões. Um ponto interessante a frisar é que para entender a 
space opera de maneira mais completa, é importante desassociar 
o tempo e o espaço da ficção com o da história da humanidade. 
Não necessariamente a space opera ocorre no futuro da huma-
nidade, ela pode estar inteiramente atrelada a uma dimensão al-
ternativa, vivendo um espaço/tempo completamente diferente do 
nosso.
Além disso, como o universo space opera envolve também as via-
gens para diferentes planetas do universo, será possível verificar a 
distinção de evolução tecnológica entre os diferentes planetas. [...] 
A presença de armas de energia é frequente. As famosas armas 
laser e plasma são inerentes à maioria das aventuras de space 
opera.

Disponível em: <http://nerdvoador.wordpress.com/2013/04/13/a-
ficcao-cientifica-e-seus-sub-generos/>. Acesso em: 14 set. 2013.
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3. Propor aos alunos que resgatem o conto A sentinela, de Arthur C. Klarke, que 
inspirou a criação da obra 2001: uma odisseia no espaço, e realizem uma leitura 
coletiva teatralizada.

4. Organizar um seminário de leitura entre os alunos, de modo que cada um ex-
ponha suas percepções oralmente acerca da obra 2001: uma odisseia no espa-
ço e do conto A sentinela, de Arthur C. Klarke, fazendo uma ponte entre o conto 
e a obra, exaltando as características marcantes do subgênero space opera.
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Sugestões de leitura

Livros:

GIBSON, William. Neuromancer. São Paulo: 
Aleph, 2003.

A obra Neuromancer conta a história de Case, 
um hacker traidor especializado em penetrar em sis-
temas corporativos para espalhar vírus e obter infor-
mações sigilosas que teve seu cérebro permanen-
temente danificado e, em seguida, exilado por seus 
superiores em uma decadente região do Japão, sem 
acesso à Matrix, buscando a sobrevivência no sub-
mundo do planeta. No entanto, quando Case estava 
chegando ao seu fim, ele recebe a visita de Molly, 
uma espécie de agente secreta enviada para contratar seus serviços para uma 
missão cibernética suicida, que não admite erro. Esta missão é como uma segunda 
chance, pois Case não tem alternativa: ou obtém o sucesso, ou volta ao exílio em 
piores condições do que antes - o que significa a morte.

VERNE, Júlio. Vinte mil léguas submarinas. 
São Paulo: Hemus, 1971.

Na obra, três homens – um historiador, seu 
companheiro e um arpeiro – são levados a bordo 
do navio Abraham Lincoln para uma expedição à 
procura de “um objeto grande, parecendo um cor-
po comprido, fusiforme, e, às vezes, fosforescen-
te, maior e mais rápido que uma baleia”. A viagem 
converte-se numa aventura, pois em uma noite de 
tempestade e mar agitado os três homens são jo-
gados ao fundo do mar. Permanecem à deriva a 
noite toda, até o momento em que se encontram 
submersos no “animal estranho”. Neste momento, 
encontram o objeto que caçavam há meses, e são 
levados ao interior de Nautilus, um submarino, ini-

ciando uma viagem fantástica ao redor do mundo, conhecendo os lugares mais lon-
gínquos e por muitos seres humanos inimagináveis, sob o comando do misterioso 
capitão Nemo.
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ASIMOV, Isaac. O homem bicentenário. Porto 
Alegre: L&PM, 1997.

O homem bicentenário conta a história de um 
robô que dura cerca de 200 anos. Seu criador e 
seus descendentes mudam partes do robô, para 
atualizá-lo. No começo, ele usa um tipo de arma-
dura e durante a noite conecta-se a um plug na 
tomada elétrica para recarregar suas baterias. A 
cada nova atualização, sua aparência se torna 
mais e mais humana, até o ponto em que passa 
a agir como um ser humano normal, com pensa-
mentos, sentimentos e desejos. 

WELLS, H. G. A máquina do tempo. Rio de 
Janeiro: Alfaguara, 2010.

O personagem conhecido apenas como “O 
viajante do tempo” desenvolve, com base em 
conceitos matemáticos, uma máquina capaz de 
se mover pela Quarta Dimensão, considerada 
como a dimensão do tempo. Com ela, viaja até 
ao ano de 802.701 onde encontra os Elóis, pa-
cíficos e dóceis remanescentes dos humanos, 
aparentemente vivendo num mundo paradisíaco, 
sem qualquer tipo de preocupações, até perce-
ber que servem, na realidade, de alimentos para 
outra raça, os Morlock, que vivem no subterrâneo 
e que em outros tempos eram dominados pelos 
Elóis.
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SHELLEY, Mary Wollstonecraft. Frankenstein. 
Porto Alegre: L&PM, 1997.

Após encontrar o Capitão Walton, Victor 
Frankenstein decide contar-lhe sua história. Atra-
vés de flashbacks, é mostrado quando ele vai es-
tudar medicina e conhece o Dr. Walderman, que 
lhe conta que tem feito experiências na tentati-
va de reanimar tecidos mortos. Após a morte do 
professor, Victor utiliza seus experimentos para 
trazer à vida uma “criatura” com partes dos cor-
pos de cadáveres. A obra é considerada um dos 
maiores clássicos da literatura fantástica de terror 
e de ficção científica steampunk.

CLARKE, Arthur C. 2001: uma odisseia no es-
paço. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

A obra começa milhões de anos no passado, 
onde os primeiros antepassados do homem são 
visitados por um monólito que aparece na savana 
africana. A espécie é tão primitiva que mal se per-
cebe do artefato, quanto mais compreender que 
este começa a fazer experiências com os mem-
bros da tribo. Tendo conduzido esta tribo à estra-
da que leva ao domínio planetário, a pedra de-
saparece até ao fim do século XX quando outro 
obelisco similar é encontrado enterrado na lua. 
Uma vez descoberta, esta pedra envia uma men-
sagem para o espaço profundo e fica dormente. 
A história salta até a nave espacial Discovery, na 
primeira missão do homem ao sistema solar ex-
terior comandada pelos astronautas Bowman e Poole, embora, verdadeiramente, 
seja um computador chamado HAL que está no comando das operações.
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ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia Editora Nacional, [19--].
A trama se passa na Pista No. 1, o nome da 

Inglaterra sob o regime totalitário do Grande Ir-
mão (no original, Big Brother) e sua ideologia 
IngSoc (socialismo inglês), e conta a história de 
Winston Smith, funcionário do Ministério da Ver-
dade, um órgão que cuida da informação públi-
ca do governo. Diariamente, os cidadãos devem 
parar o trabalho por dois minutos e se dedicar a 
atacar histericamente o traidor foragido Emma-
nuel Goldstein e, em seguida, adorar a figura do 
Grande Irmão. Smith não tem muita memória de 
sua infância ou dos anos anteriores à mudança 
política e, ironicamente, trabalha no serviço de 
retificação de notícias já publicadas, publicando 
versões retroativas de edições históricas do jor-
nal The Times. Estranhamente, ele começa a in-
teressar-se por sua colega de trabalho Julia, num 
ambiente em que sexo, senão para procriação, é 
considerado crime. Ao mesmo tempo, O’Brien, um burocrata do círculo interno do 
IngSoc, tenta cooptá-lo a não abandonar a fé no Grande Irmão.

LOBATO, Monteiro. O presidente negro. São 
Paulo: Globo, 2009.

A obra aborda temas como a segregação en-
tre brancos e negros, aculturação, feminismo e 
ainda profetiza o surgimento de uma rede pela 
qual as pessoas se comunicariam e trabalhariam 
à distância. Através das lentes do “porviroscópio”, 
aparelho capaz de prever o futuro, Lobato leva 
os leitores para 2228, ano em que o persona-
gem negro Jim Roy concorre à presidência dos 
Estados Unidos. Incapazes de aceitar a derrota, 
os brancos elaboram uma “solução final” para o 
“problema negro”, muito mais sutil e eficaz do que 
aquela elaborada por Hitler para os judeus, pouco 
mais de uma década e meia após o lançamento 
do livro de Lobato.
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Audiovisuais:

METRÓPOLIS. Direção de: Fritz Lang. Alema-
nha: Paramount Pictures, 1927.

Metrópolis se passa em 2026, quando a po-
pulação mundial está dividida em duas classes: a 
elite dominante e a classe operária, que vive num 
mundo subterrâneo, escravizada pelas monstruo-
sas máquinas que fazem a cidade funcionar a todo 
vapor. Uma revolução operária é planejada, mas 
sempre impedida por Maria, uma espécie de “líder 
pacifista” dos trabalhadores, que acredita que tudo 
será resolvido quando as duas classes se unirem 
para o bem comum. O chefe da cidade pede, en-
tão, a um cientista maligno que construa um robô à 
imagem e semelhança dela, para que possa gerar 
a discórdia entre os trabalhadores. 

HOMEM Bicentenário, O. Dirigido por: Chris 
Columbus. EUA: Touchstone Pictures, 1999.

Em 2005, uma família americana compra um 
novo utensílio doméstico: o robô chamado An-
drew (Robin Williams), para realizar tarefas do-
mésticas simples. Entretanto, aos poucos o robô 
vai apresentando traços característicos do ser 
humano, como curiosidade, inteligência e perso-
nalidade própria. É o início da saga de Andrew 
em busca de liberdade e de se tornar, na medida 
do possível, humano.
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MATRIX. Direção de: Andy e Lana Wachowski. 
EUA: Warner Bros, 1999.

Num futuro próximo, Thomas Anderson, um 
jovem programador de computador que mora em 
um cubículo escuro, é atormentado por estranhos 
pesadelos nos quais encontra-se conectado por 
cabos e contra sua vontade, em um imenso siste-
ma de computadores do futuro. Em todas essas 
ocasiões, acorda gritando no exato momento em 
que os eletrodos estão para penetrar em seu cé-
rebro. À medida que o sonho se repete, Anderson 
começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio 
do encontro com os misteriosos Morpheus e Tri-
nity, Thomas descobre que é, assim como outras 
pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligen-
te e artificial que manipula a mente das pessoas, 

criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indiví-
duos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas 
é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de 
volta à realidade e à liberdade.

2001: Uma odisseia no espaço. Dirigido por: 
Stanley Kubrick. EUA: Warner Bros, 1968. 

Desde a “Aurora do homem” (a pré-história), 
um misterioso monólito negro parece emitir sinais 
de outra civilização interferindo no nosso planeta. 
Quatro milhões de anos depois, no século XXI, 
uma equipe de astronautas liderados pelos ex-
perientes David Bowman (Keir Dullea) e Frank 
Poole (Gary Lockwood) é enviada a Júpiter para 
investigar o enigmático monólito na nave Disco-
very, totalmente controlada pelo computador HAL 
9000. Entretanto, no meio da viagem HAL entra 
em pane e tenta assumir o controle da nave, eli-
minando um a um os tripulantes.
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VIAGEM ao centro da terra. Direção de: Eric 
Brevig. EUA: Playarte Pictures, 2008.

Trevor Anderson é um cientista cujas teorias 
não são bem aceitas pela comunidade científica. 
Decidido a descobrir o que aconteceu com seu 
irmão Max, que simplesmente desapareceu, ele 
parte para a Islândia juntamente com seu sobri-
nho Sean e a guia Hannah. Entretanto, em meio 
à expedição, eles ficam presos em uma caver-
na e, na tentativa de deixar o local, alcançam o 
centro da Terra. Lá eles encontram um exótico e 
desconhecido mundo perdido.

AVATAR. Direção de: James Cameron. EUA: 
20th Century fox, 2009.

Jake Sully ficou paraplégico após um comba-
te na Terra. Ele é selecionado para participar do 
programa Avatar em substituição ao seu irmão 
gêmeo, falecido. Jake viaja a Pandora, uma lua 
extraterrestre, onde encontra diversas e estra-
nhas formas de vida. O local é também o lar dos 
Na’Vi, seres humanoides que, apesar de primi-
tivos, possuem maior capacidade física que os 
humanos. Os Na’Vi têm três metros de altura, 
pele azulada e vivem em paz com a natureza de 
Pandora. Os humanos desejam explorar a lua, 
de forma a encontrar metais valiosos, o que faz 
com que os Na’Vi aperfeiçoem suas habilidades 
guerreiras. Como são incapazes de respirar o ar 
de Pandora, os humanos criam seres híbridos 
chamados de Avatar. Eles são controlados por seres humanos, através de uma 
tecnologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar. 
Desta forma, Jake pode voltar à ativa com seu Avatar percorrendo as florestas de 
Pandora e liderando soldados. Até conhecer Neytiri, uma feroz Na’Vi que serve de 
tutora para sua ambientação na civilização alienígena.
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STAR TREK. Direção de: Gene Roddenberry. 
EUA: Paramount Pictures, 1966.

James Tiberious Kirk é um jovem rebelde in-
conformado com a morte de seu pai. Certo dia, 
recebe um convite para fazer parte da formação 
de novos cadetes para a Frota Estelar. Uma vez 
lá, conhece Spock, um vulcano que optou por 
deixar seu planeta porque é metade humano e 
discordava do preconceito. Durante o treinamen-
to e a primeira missão, os dois vivenciam novas 
experiências provocadas por seus estilos diame-
tralmente opostos. Assim, Spock, o cerebral, e 
Kirk, o passional, viverão uma grande aventura 
ao lado de outros tradicionais integrantes da tri-
pulação da U.S.S. Enterprise, a mais avançada 
nave espacial da época.

MÁQUINA do tempo, A. Direção de: Simon 
Wells. EUA: Warner Bros, 2002.

Alexander Hartlegen é um cientista que acre-
dita piamente que seja possível viajar no tempo. 
Após sua namorada Emma ser assassinada, ele 
decide então passar da teoria à prática e conse-
gue construir uma máquina do tempo. Só que, 
ao testá-la, Alexander viaja mais de 800 mil anos 
rumo ao futuro, onde encontra o planeta Terra 
sendo dominado por duas raças distintas: os Mor-
lock e os Elois.
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ORIGEM, A. Direção de: Christopher Nolan. 
EUA: Warner Bros, 2010.

Num mundo em que é possível entrar na men-
te humana, Cobb está entre os melhores na arte 
de roubar segredos valiosos do inconsciente, 
durante o estado de sono. Além disso, ele é um 
fugitivo, pois está impedido de retornar aos Esta-
dos Unidos devido à morte de Mal. Desesperado 
para rever seus filhos, Cobb aceita a ousada mis-
são proposta por Saito, um empresário japonês: 
entrar na mente de Richard Fischer, o herdeiro 
de um império econômico, e plantar a ideia de 
desmembrá-lo. Para realizar este feito Cobb con-
ta com a ajuda do parceiro Arthur, a inexperiente 

arquiteta de sonhos Ariadne e Eames, que conse-
gue se disfarçar de forma precisa no mundo dos sonhos.

STAR WARS – episódio I: a ameaça fantas-
ma. Direção de: George Lucas. EUA: 20th Cen-
tury Fox, 1999.

Quando a maquiavélica Federação Comercial 
planeja invadir o pacífico planeta Naboo, o guer-
reiro Jedi Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan 
Kenobi embarcam em uma aventura para tentar 
salvar o planeta. Viaja com eles a jovem rainha 
Amidala, visada pela Federação que quer for-
çá-la a assinar um tratado político. Eles têm de 
viajar para os distantes planetas Tatooine e Co-
ruscant em uma desesperada tentativa de salvar 
o mundo de Darth Sidious, o demoníaco líder da 
Federação que sempre surge em imagens tridi-
mensionais (a ameaça fantasma).
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GUERRA dos mundos. Direção de: Steven 
Spielberg. EUA: Paramount Pictures. 2005. 

Ray Ferrier é um homem divorciado que tra-
balha nas docas. Ele não se sente à vontade no 
papel de pai, mas precisa cuidar de seus filhos, 
Robbie e Rachel, quando eles lhe fazem uma de 
suas raras visitas. Pouco após eles chegarem, 
Ray presencia um evento que mudará para sem-
pre sua vida: o surgimento de uma gigantesca 
máquina de guerra, que emerge do chão e incine-
ra tudo o que encontra. Trata-se do primeiro gol-
pe de um devastador ataque alienígena à Terra.

DE VOLTA para o futuro. Direção de: Robert 
Zemeckis. EUA: Universal Pictures, 1985.

Um jovem aciona acidentalmente uma máqui-
na do tempo construída por um cientista num De-
lorean, retornando aos anos 50. Lá conhece sua 
mãe, antes ainda do casamento com seu pai, que 
fica apaixonada por ele. Tal paixão põe em risco 
sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, 
forçando-o a servir de cupido entre seus pais.
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CAIXA, A. Direção de: Richard Kelly. EUA: 
Imagem Filmes, 2009.

Norma Lewis é uma professora casada com 
Arthur, um engenheiro que trabalha para a NASA. 
Eles têm um filho e levam uma vida tranquila no 
subúrbio. Um dia surge um misterioso homem, 
que lhes propõe a posse de uma caixa com um 
botão. Caso seu dono aperte o botão, ele ficará 
milionário, mas ao mesmo tempo alguém desco-
nhecido morrerá. Norma e Arthur têm 24 horas 
para decidir se ficarão ou não com a caixa.

OBLIVION. Direção de: Joseph Kosinski. 
EUA: Universal Pictures, 2013.

2077. Jack Harper (Tom Cruise) é o responsá-
vel pela manutenção de equipamentos de segu-
rança em um planeta Terra irreconhecível, visto 
que a superfície foi destruída devido a confrontos 
com uma raça alienígena. O que restou da hu-
manidade vive hoje em uma colônia lunar. Jack 
irá para este local daqui a duas semanas, já que 
está perto de terminar seu trabalho na Terra. Só 
que, um dia, ele encontra uma espaçonave que 
traz uma mulher dentro. Ao conhecê-la, tudo o 
que Jack sabe até então é posto em dúvida. É o 
início de uma jornada em que ele precisará des-
cobrir o que realmente aconteceu no passado.
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Internet:

Alpha Fiction - http://alphafiction.wordpress.com

Clube de Leitores de Ficção Científica - http://clfc.com.br

ComCiência - www.comciencia.br/comciencia/

Digital Drops - http://digitaldrops.com.br/drops/

Jovem Nerd (Nerdcast) - http://jovemnerd.com.br/.

Nerdvoador - http://nerdvoador.wordpress.com

Scarium - www.scarium.com.br

Scifi Brasil - http://scifibrasil.com.br
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