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Apresentação

Práticas leitoras: dinamizando acervos, linguagens,
manifestações artísticas e culturais
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing*

Um resgate das origens
O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, em funcionamento em prédio contíguo à Biblioteca Central, conhecido mais
intimamente como Mundo da Leitura e entendido como um laboratório de leitura ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH) – Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo, tem sua
origem no Programa Salas de Leitura, implementado pela Fundação
de Apoio ao Estudante do Ministério da Educação em 1984. Suas
ações de preparação de professores para a criação de salas de leitura,
de formação de leitores entre crianças jovens e adultos, de seleção de
acervos literários infantis e juvenis e de distribuição dessas obras em
escolas de diferentes regiões brasileiras aconteceram até 1988.
A coordenação do Mundo da Leitura participou como convidada
do primeiro grupo brasileiro constituído por dez professores universitários que pensaram, a partir de reuniões em Belo Horizonte/MG,
as estratégias de funcionamento dos cursos destinados à preparação dos professores para a criação de salas de leitura nas escolas.
Contribuíram, também, com critérios para a constituição de acervos

* Doutora em Letras pela PUC/RS. Pós-Doutora em Educação pela Universidade de Extremadura, Badajoz, Espanha.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo. Coordenadora do Centro
de Referência de Literatura e Multimeios do Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo. Criadora e coordenadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo no período de 1981 a 2015. Pesquisadora produtividade CNPq.
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literários a serem distribuídos entre as escolas participantes. Já se
percebia o pouco entusiasmo de professores e de alunos pela leitura.
Para ampliar o interesse, foi pensada a criação de espaços informais
– as salas de leitura – com acervos específicos para seduzirem alunos
e professores a se envolverem com textos literários inovadores para
a época.
A partir da Universidade de Passo Fundo, foram realizados encontros com professores de escolas públicas da região de influência
direta desta instituição, tendo sido criadas 1.127 salas de leitura. A
decoração simples, fruto da criatividade dos professores, utilizou desde móveis reaproveitados, restaurados e almofadas multicoloridas a
pelegos para acomodar os possíveis leitores num ambiente descolado,
confortável, muitas vezes com música ambiente.
Nessa mesma direção, foi criada uma Sala de Leitura no prédio
onde funcionava o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo, constituindo-se como um ambiente confortável e acolhedor para alunos e professores que desejassem viajar
pelas histórias numa circunstância de conforto, com as orientações
de um aluno bolsista. Cada usuário da sala divulgava o espaço, o
acervo e as possibilidades de tomar por empréstimo títulos de textos
literários recentemente publicados.
Com a saída da coordenadora para realizar curso de mestrado,
a direção do IFCH suspendeu as atividades da Sala de Leitura, retirou móveis, acervos e equipamento de som, encerrando-os numa
sala fechada. Já os livros, estes ficaram à disposição de quem quisesse usar exemplares do grande acervo existente, sem a orientação de
nenhum mediador de leitura. O retorno da coordenadora viabilizou
a abertura do acervo para a consulta de alunos de licenciaturas, especialmente de Letras e de Pedagogia. Processo similar de suspensão
das atividades pela segunda vez foi motivado pelo afastamento da
coordenação para realizar sua formação no doutorado. Mais uma vez,
no retorno da coordenadora e com sua eleição para o cargo de Vice-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da UPF, em 1994,
foram, novamente, ativadas as ações da Sala de Leitura no prédio do
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Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e, na sequência, determinada sua transferência de espaço para dependências da Biblioteca
Central e sua transformação em Centro de Referência de Literatura
e Multimeios – Mundo da Leitura. O processo de dinamização de
seus acervos que se ampliaram para diferentes linguagens foi desenvolvido pelo primeiro grupo de monitores em l997, que, sob orientação da coordenadora, desencadearam a organização de práticas leitoras multimidiais, ampliando os interesses e necessidades de leitores
em formação num espaço de propostas inovadoras de leitura, o que
permanece até hoje. Professores, alunos, interessados na leitura de
diferentes cidades, de diferentes regiões e estados, usufruem da experiência de leitura proposta pelo Mundo da Leitura, dos diferentes
acervos, podendo não apenas utilizá-los no local de funcionamento,
mas tomá-los como empréstimo gratuito para leitura nas escolas e
nas residências particulares. Essas ações acontecem no contexto do
ensino, da pesquisa e da extensão propugnadas pela Universidade
enquanto instituição de ensino superior. O trabalho desenvolvido no
espaço do Mundo da Leitura e no âmbito de suas propostas tem assumido um caráter precursor, com reconhecimento nacional e internacional inegável.

A seleção do tema norteador
Ações de leitura precisam ser organizadas a partir de um tema
norteador. Reuniões semanais dos integrantes do Mundo da Leitura,
com a participação de monitores, professores, representantes da Secretaria Municipal de Educação e da 7ª Coordenadoria Regional de
Educação discutem sobre interesses e necessidades de leitura entre
crianças, jovens, adultos ligados a escolas de Educação Infantil, do
Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior, incluindo o público adulto, entre os quais se encontram pais e avós, comunidade em geral que usufrui de seus acervos. Objetivos começam a ser
delineados a partir da identificação desses interesses e necessidades,
observados os perfis de representantes de público determinado, seus
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usos e costumes, suas maneiras de agir e de reagir frente a determinados questionamentos sobre situações sociais, sobre convicções de
foro íntimo, observadas, inclusive, suas relações com a moda no jeito
de vestir, de pentear os cabelos, de tratar da higiene, de se manifestar quanto a questões de natureza estética.
A multiplicidade de acervos – livros, revistas, CDs, DVDs, filmes, conjuntos de slides, audiolivros –, ao lado do uso da internet, de
tablets, de smartphones, determina o modo como as ações de leitura
são elaboradas e, posteriormente, implementadas em determinado
público, podendo ser multimidiais, hipermidiais, considerando, especialmente, a atração que crianças e jovens demonstram por textos apresentados em distintos suportes eletrônicos, a intimidade que
demonstram em navegar nesses meios, ao lado da comunicação que
efetivam pelas redes sociais jamais vista em qualquer período da história da humanidade.
Constata-se que a escola tem perdido terreno na determinação
dos interesses de leitura de seus alunos, mas que as leituras ocorrem
entre crianças e jovens especialmente, em desacordo com as convicções de um professor, ligado apenas à valorização de clássicos da literatura. Assim, professores e monitores motivados pela possibilidade
de realização da 16ª Jornada Nacional de Literatura, prevista para o
período de 29 de setembro a 2 de outubro de 2015, e que foi suspensa
por determinação da Reitoria da UPF e pela Prefeitura Municipal
devido à falta de recursos para sua viabilização, não captados pela
equipe responsável por essa tarefa, decidiu-se pelo tema #leituraseleitoresemliberdade. Entenderam os integrantes da comissão
organizadora da 16ª Jornada que era preciso valorizar a leitura fora
da escola, a leitura para além dos muros escolares, a leitura apesar
dos professores, a leitura efetiva entre crianças e jovens, independentemente dos baixos índices de leitura apresentados em diferentes
pesquisas nacionais e internacionais sobre o desempenho de leitura
entre representantes desse público. As palavras “leituras”, “leitores”
e a expressão “em liberdade” precisam ser refletidas individualmente e no conjunto que constitui o tema, motivando professores e lei-
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tores em formação a exercerem uma reflexão crítica sobre seu agir
num mundo onde a leitura aparece de diferentes formas, seja nas
práticas sociais, seja em confronto com as práticas pedagógicas realizadas na escola, seja como influência de amigos, de postagens nas
redes sociais, seja como resultado de buscas de interesses e de necessidades reais. São hábitos de leitura que precisam se transformar em
comportamentos de leitura, passando a assumir relevância singular
na vida de jovens e de adultos principalmente. Produções científicas
devem ser consultadas sobre interesses de leitura de jovens leitores,
ao lado de registros na mídia sobre essas questões, o que, certamente, contribuirá para o entendimento da situação contemporânea da
leitura e dos leitores.
Com essa decisão coletiva, as práticas leitoras propostas pelo
Mundo da Leitura em 2015 para alunos de Educação Infantil, do
Ensino Fundamental, divididos em grupos – 1º e 2º anos, 3º, 4º anos,
5º e 6º anos, 7º, 8º, 9º anos e Ensino Médio, mais o Ensino Superior,
onde são geradas as ideias que sustentam os desdobramentos das
Jornadas Literárias –, são apresentadas com o intuito de desenvolver parte de seu conteúdo no espaço do Centro, sob orientação de
monitores, e a segunda parte, com a previsão de cinco atividades a
serem realizadas no espaço da escola, sob orientação de professores
que passam a mediar a leitura. Cada etapa precisa ser avaliada pelos regentes das turmas que participam das práticas realizadas no
Mundo da Leitura, no momento em que acompanham alunos, em
cotejo com as atividades realizadas na escola, produzindo, assim, um
parecer sobre vantagens, dificuldades, resultados alcançados, sugestões de mudanças para a organização de práticas futuras.

A programação das práticas e os tipos de leitor
Se entendemos a leitura em sua acepção mais ampla, como processo de significação de textos pelo leitor, no âmbito do sistema literário autor-texto-leitor, momento em que os textos são apresentados
numa dimensão do impresso ao digital, objetiva-se abranger nesse
processo o entendimento de linguagens distintas emergentes do contexto da arte e da cultura. Parte-se do tema norteador para selecio-
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nar texto literário específico e, desse modo, encontrar desdobramentos de seu conteúdo abordados em outras linguagens.
Questionamentos surgem da leitura atenta dos textos, constituindo-se como um processo de reflexão ampla de seus conteúdos,
de sua linguagem, das perguntas que suscitam e das possibilidades
polifônicas de respostas às indagações desses textos. Ampliam-se as
possibilidades de relação dos conteúdos com a realidade socio-histórica, cultural e artística a ser feita pelos possíveis leitores. Instala-se,
nesse ponto, a pesquisa em diferentes suportes, a serem abordados
na análise dos conteúdos propostos.
Para que isso aconteça, é necessário levar em conta os tipos de
leitor com os quais vamos interagir e sobre o tipo de leitura que vamos propor. A leitura considerada como prática cultural precisa se
constituir, não necessariamente em primeiro plano, no ato de ler
individual, privado, de vários textos, realizado em diferentes perspectivas: como decifração do código escrito/impresso, numa atitude
silenciosa e solitária de envolvimento com o texto, para perceber seu
conteúdo e sua forma de expressão em profundidade, valorizando-o como um constructo, identificando, posteriormente, suas relações
sociais e históricas numa atmosfera de silêncio – livros, revistas, histórias em quadrinhos, jornais, textos religiosos, documentos, receitas
culinárias, receitas médicas, bulas de remédio, manuais –, portanto
textos verbais e não verbais, inclusive entendidos como textos não
literários e os textos literários por excelência.
A classificação preconizada por Santaella (2004) para leituras
similares às propostas anteriormente traduz-se nos adjetivos meditativo e contemplativo. Entende a ilustre pesquisadora que esse
tipo de leitura deve ocorrer:
[...] separado de lugares de um divertimento mais mundano, o leitor se
concentra na sua atividade interior, separando-se do ambiente circundante. É uma atividade de leitores sentados e imóveis, em abandono,
desprendidos das circunstâncias externas. Mas esse aparente abandono não deve nos levar a minimizar o fato de que a leitura também é
trabalho: por trás da aparente imobilidade, há a produção silenciosa da
atividade leitora (2004, p. 23).
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A riqueza de materiais veiculadores de informações nas diferentes cidades, sinais de alerta de diferentes naturezas, intertextos
empregados em peças publicitárias, placas, marcas, vitrines, luzes,
situações cotidianas da população em geral, seguranças do trânsito,
de lojas, de bancos, de edifícios, de casas particulares, a mescla de
sirenes dos carros da polícia e de instituições hospitalares, comportamentos alternativos, apresentação de artistas de rua nas sinaleiras,
pessoas conversando, gritando, telefonando, homeless disputando
um espaço debaixo de marquises, carros em profusão, coletivos urbanos, tudo isso precisa despertar a atenção do sujeito que circula entre
diferentes ambientes, deslocando-se como pedestre ou por meios de
transportes os mais diversos, precisam transformar essa complexidade em significativo material de leitura. É a leitura da cidade, de suas
condições de habitabilidade, do comprometimento com as necessidades básicas dos cidadãos, da mobilidade urbana, de identificação de
formas de acessibilidade para pessoas com dificuldades de diferentes
naturezas, para idosos, respeito ao espaço público dos pedestres.
Santaella (2004) denomina esse tipo de leitor de movente, fragmentado, declarando que:
É nesse ambiente que surge o nosso segundo tipo de leitor, aquele que
nasce com o advento do jornal e das multidões nos centros urbanos
habitados de signos. 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 [...] Um leitor de fragmentos, leitor de tiras de
jornal e fatias da realidade (2004, p. 29).

Este perfil exemplifica de forma clara o que significa ser um leitor do mundo antes de ser um leitor das palavras, conforme o ponto
de vista de Paulo Freire. A circulação pelos diferentes ambientes precisa despertar a atenção do sujeito para as peculiaridades do mundo
em que vive, e do seu compromisso em contribuir realizando ações
capazes de mudar muitos cenários.
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A chegada à era digital, infinita multiplicidade de usos da internet
seduzem sujeitos de diferentes idades a navegar por telas diferenciadas,
em diálogo, num processo de convergência de linguagens, promovendo
uma revolução efetiva nos usos, nos costumes, nos valores, portanto,
nas formas de agir, de pensar e de sentir dos sujeitos. O envolvimento
com as telas constitui-se como um desafio de leitura de seus conteúdos,
de suas linguagens. É o leitor da era virtual que consegue compreender
o hibridismo de recursos e de linguagens – som, imagem, texto, programas informáticos – e navegar entre eles. Santaella (2004) chama
de leitor imersivo “aquele que navega entre nós e nexos, construindo
roteiros não lineares, não sequenciais” (2004, p. 37).
Abrem-se horizontes inimagináveis aos leitores digitais que
passam a viver novos tempos de comunicação e a conviver com as
necessidades de preparação de sujeitos analógicos. O que se considerava apenas letramento passa a se pluralizar – multiletramentos –,
abrangendo multiplicidade de linguagens, pluralidade cultural, diversidade cultural. Para Chartier (1998),
O novo suporte do texto (a tela do computador) permite usos, manuseios,
intervenções do leitor infinitamente mais numerosos e mais livres do
que qualquer uma das formas antigas do livro. [...] O leitor não é mais
constrangido a intervir na margem, no sentido literal ou no sentido
figurado. Ele pode intervir no coração, no centro (1998, p. 88-91).

Mudanças significativas na leitura e na escrita determinam a
emergência de novos gêneros discursivos em nosso cotidiano: páginas, chats, tweets, posts... provocam desempenhos inesperados nas
leituras que se realizam em meio a hipertextos multimidiáticos e
hipermidiáticos. Essa realidade impõe não apenas ao professor, mas
a todos os interessados em vivenciar as novas tecnologias, o desencadeamento de um processo de aprendizagem capaz de colocá-lo na discussão dos novos meios de comunicação, na prática efetiva de novos
formatos de leitura e de escrita.
O surgimento de iPads, iPhones, smartphones determinou o uso
do dedo na tecnologia conhecida como touch screen. Contribuições
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significativas de Santaella (2013) permitem que se entenda a hipermobilidade e a comunicação ubíqua que passamos a desenvolver, a
vivenciar, a praticar. É o leitor ubíquo e suas peculiaridades. São
de sua autoria as seguintes palavras:
De 2006 para cá, o desenvolvimento tecnológico me levou à convicção de
que a condição contemporânea de nossa existência é ubíqua. Em função
da hipermobilidade, tornamo-nos seres ubíquos. Estamos, ao mesmo
tempo, em algum lugar e fora dele. Tornamo-nos intermitentemente
pessoas presentes-ausentes. Aparelhos móveis nos oferecem a possibilidade de presença perpétua, de perto ou de longe, sempre presença. Somos abordados por qualquer propósito a qualquer hora e podemos estar
em contato com outras pessoas quaisquer que sejam suas condições de
localização e afazeres. Corpo, mente e vida ubíquas (2013, p. 16).

Estamos tão acostumados a usar o dedo na manipulação desses
equipamentos que nem nos perguntamos por que esse toque é tão
eficiente. Essas indagações importantes sucumbem em meio ao automatismo com que lidamos nesses equipamentos inteligentes. Desenvolvemos uma comunicação permanente pelas redes sociais, usando
recursos infinitos inerentes a esses equipamentos. A atração em que
se constituem para a maioria esmagadora da população de diferentes
idades não propicia reflexões sobre a submissão que eles nos impõem.
Santaella (2015) elucida essa questão:
Por que é que o touch screen pegou em lugar da interface de voz? Em
primeiro lugar, porque muita pesquisa foi feita com adolescentes e eles
diziam assim, “imagina, eu não vou ficar conversando com celular, porque
eu pareço um imbecil”. Mas, a outra razão [...] é o problema do sistema
sensório humano e do sistema tátil do corpo que concentra toda a inteligência na ponta dos dedos. Então, toda a nossa inteligência tátil está
concentrada “aqui”, e daí a gente pega a evolução da espécie e vê que
quando o ser humano se tornou bípede, que daí ele passou de “hominedae
A”, humano, e liberou a mão. É por isso que essa sutileza da mão, aliás o
João Cabral tem um poema onde ele fala do futebol, e ele diz assim, “dar
aos pés a sutileza da mão”, que é. “o macaco não faz ‘isto’”. Então, essa sutileza e toda a inteligência tátil do nosso corpo se concentra ‘aqui’. Liberou
a testa, o desenvolvimento do neocórtex e o ser humano se torna bípede
e desenvolve aí, todo o sistema de visualidade. É por isso que o sistema
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de visualidade até ao ponto de a gente falar que nós vivemos hoje uma
verdadeira hipertrofia da visão, mas isso é parte característica da evolução biológica para a sobrevivência humana. Olhe, a mão, fabuloso órgão.
Só tem um órgão do nosso corpo que pode competir com a mão. É a boca.
Serve para comer, falar, cantar – que é uma exuberância da fala – e beijar.
[...] a mão é um órgão tátil e é o único órgão do nosso corpo que é sensório
e é através do qual nós agimos. Então, ele é um órgão inteligente, tátil,
e agenciador. É isso que nos faz compreender por que é que é com a mão
que a gente hoje navega com equipamentos muito pequenos. E ele é todo
adaptado para essa inteligência tátil-sensória da ponta dos dedos, que é
isso que se chama touch screen, que é a tela sensível ao toque. O que é
que isso traz? Há uma sincronia. E isso que é importante, sincronia entre
perceber, sentir, pensar e inteligir (2015, p. 5).

Os tipos de leitor identificados como meditativo, movente,
imersivo e ubíquo devem coexistir, segundo reflexão de Santaella.
Não se pode ser leitor ubíquo sem que se tenha a experiência da leitura nas telas, muito menos sem que se tenha a preocupação em ler o
que nos rodeia, muito menos de ler solitária e silenciosamente. Essa
proposta constitui-se num grande desafio aos professores que ainda
não são leitores efetivos. Como conduzir processos de ensino e aprendizagem sem profissionalismo e sensibilidade? Sem serem leitores,
portanto?
Organizar práticas leitoras enquanto conjunto de ações de leitura, estruturado pelo professor, por um grupo de professores de forma
interdisciplinar e hipermidiática, para serem desenvolvidas com os
alunos de determinado nível escolar, na condição de mediadores, é
tarefa complexa que pressupõe determinação e estudos e discussões
interdisciplinares permanentes. Como selecionar textos literários,
linguagens a eles relacionadas, manifestações culturais referentes
sem o devido preparo? Destinam-se essas práticas a alunos inteligentes, com experiência significativa nas telas e nos equipamentos
móveis, com vivências culturais importantes, já conhecedores de
linguagens que, se ampliadas, poderão transformá-los em sujeitos
críticos. Objetiva-se com isso, a longo prazo, transformar hábitos de
leitura de professores e de alunos em comportamentos perenes de
leitura. A leitura deve ser compreendida como um conjunto de comportamentos determinados por processos cognitivos armazenados na

14

no_na_cabeca_REDIAGRAMADO.indd 14

14/04/2016 08:52:08

memória do indivíduo, que emergem durante o ato de ler. Professores
e alunos precisam estar sintonizados, conectados para se aprimorarem conjuntamente pelo uso de múltiplos recursos disponíveis na diversidade de leituras que podemos realizar. Alunos/leitores e professores mediadores de leitura sempre colaboraram coletivamente nos
diferentes processos de significação dos textos. A cultura colaborativa sempre existiu, tornando-se inaceitável ser considerada apenas a
partir do advento da internet.
Faz-se necessário destacar, ainda, que a leitura compromete a
escrita como um bem cultural à medida que viabiliza o entendimento
do mundo em suas múltiplas facetas e a divulgação das experiências
nele vivenciadas, tarefa que se desenvolve no contexto da escola ou
nas práticas sociais. Atividades de escrita, a partir das possibilidades de cada leitor, foram sugeridas como parte do processo de formação de leitores que valorizam a escrita como forma de divulgação do
conhecimento, da arte, da cultura e das conquistas tecnológicas.
Todas as propostas constantes nestes Roteiros foram elaboradas
observando a multiplicidade de leitores em que se constituem professores, alunos e a necessidade de estimulá-los a desenvolver diferentes leituras como leitores diferenciados, que permitem dentro de si o
desenvolvimento dos diferentes tipos de leitor.

Considerações finais
O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, mais uma
vez, oferece aos leitores propostas de leitura experimentadas num
espaço em que se relacionam atividades de ensino, pesquisa e extensão, basilares numa universidade. Formar leitores é atividade
desafiadora, ao mesmo tempo difícil, silenciosa e lenta. As experiências desenvolvidas há dezoito anos são cumulativas, determinando
mudanças de rumo, selecionando teóricos cujas obras realmente são
sustentadoras de ações de leitura inovadoras, práticas, com resultados concretos na formação de leitores.
Os Roteiros de práticas leitoras para a escola IV, ora disponibilizados aos leitores interessados, foram elaborados cuidadosamente por uma equipe interdisciplinar criativa, leitora, interessada em
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oferecer vivências de leitura capazes de promover maior entusiasmo
pelo ato de ler, na perspectiva de significação de textos protagonizada
pelo leitor. Ler literatura. Ler manifestações de arte e cultura. Ler em
diferentes suportes. Ler a partir de consultas bibliográficas variadas
e de linguagens as mais significativas relacionadas aos temas selecionados. Em seus conteúdos foram sugeridas atividades orais, atividades em que se testa a competência narrativa, as possibilidades de
contação de histórias de vida, de histórias literárias e, nas práticas
sociais, a valorização da comunicação oral, e do poder da argumentação. Sugeriram-se, também, manifestações da cultura letrada, entre
as quais se encontram propostas de leitura da pintura, da música, do
teatro, da dança, da arquitetura, da escultura, da fotografia.
A Coleção Mundo da Leitura – Roteiros de práticas leitoras para
a escola IV se constitui numa homenagem à artista plástica, professora e pesquisadora Maria Lucina Busato Bueno, que completa 40
anos de arte. A capa de cada um dos seus roteiros apresenta uma
reprodução de exemplares de sua vasta obra, numa demonstração
viva do seu fazer artístico, de suas pesquisas, do legado de arte que
oferece aos seus familiares, amigos e apreciadores da arte maior.
Desejam seus autores se unirem às homenagens feitas à Maria
Lucina em 2015, bem como apresentar práticas leitoras cujas sugestões contam, prezado leitor, com suas considerações críticas na elaboração de novas propostas a serem desenvolvidas no contexto da
escola e da vida.

Referências
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Edunesp,
1998.
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São
Paulo: Paulus, 2004.
_______. Comunicação ubíqua. Repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus,
2013.
_______. Contribuições do livro digital para o universo infantil. Palestra no lançamento
do Prêmio Jabuti 2015. São Paulo, 1 jul. 2015. Disponível em: <http://cbl.org.br/upload/
Palestra-Lucia-Santaella-Transcri%C3%A7%C3%A3o-22_06.pdf>. Acesso em: 20 jul.
2015.

16

no_na_cabeca_REDIAGRAMADO.indd 16

14/04/2016 08:52:08

Percurso poético das cores: 40 anos de arte

40 anos de arte
Uma trajetória em nome do fazer artístico. Pesquisar, observar,
testar... misturar, fazer... E fazer novamente, e... pintar, pintar sempre.
A apropriação de pigmentos naturais, a extração de cores de infinitas matérias-primas é mais do que um processo adotado por Maria
Lucina, é um ofício, um dever de ver além do que nos é apresentado
e, muitas vezes, não percebido, a natureza em sua essência, além do
contemplativo.
Cores em infinitos matizes estão por toda a parte na natureza e
a apropriação dessas cores somente os sensíveis de olhar e coração o
fazem. E assim essa trabalhadora das artes faz, no seu tempo, com
sua habilidade, sem vaidades e com sua humildade de aprender.
Maria Lucina poderia utilizar uma infinidade de cores e pigmentos prontos, fáceis, disponíveis, mas não o faz. Ela os produz. Sua
arte não tem pressa, não tem prazo, não tem a obviedade do imediato.
Interessa a essa alquimista, a essência da origem, a cor extraída, que
tem história, tem tempo, tem textura e cheiro, tem um DNA e local
de nascimento. Cada pigmento, ao se concretizar, recebe sua identidade, como um novo ser a habitar o seu universo. O nosso universo.
A natureza e as relações humanas são as fontes de inspiração
para concretizar suas pinturas, um universo de imagens e seres que
nos observam e nos falam, como a nos convidar a integrar o seu espaço. São seres atentos, curiosos como a criadora, que interagem com o
entorno e nos instigam, a saber, mais, a ver além.
Uma produção tão arraigada com os elementos da natureza evidencia-se na escolha de suportes e formatos variados. Nada é igual,
cada imagem tem uma forma resultante da incansável pesquisa.
Tudo se mostra orgânico, como os elementos dos quais ela extrai a
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matéria-prima, do mesmo modo que sua composição de cores abarca
uma fluidez que torna ocres, amarelos e verdes uma paleta única.
Maria Lucina é a representação da essência do fazer artístico.
Mesmo nas pinturas figurativas sua criação vai além do formal. Ela
nos inspira, provoca, nos faz refletir, repensar o olhar e, finalmente,
ver além.
Porto Alegre, maio de 2015.
Silvio Bento
Gerente de Cultura do Sesc/RS

* Texto apresentado na abertura da Exposição Percurso poético das cores, 40 anos
de arte, Maria Lucina Busato Bueno, em homenagem a Maria Lucina Busato
Bueno, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS), em Passo Fundo
- RS, em 06 de maio de 2015, por iniciativa do Museu, da Faculdade de Artes e
Comunicação/UPF e da Divisão de Cultura do Sesc/RS.
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Maria Lucina: entre tantas tintas e tantas obras

A trajetória de 40 anos da artista plástica Maria Lucina Busato
Bueno está marcada pela produção criativa de um número imenso de
pinturas indescritíveis, comprometidas com a expressão artística do
humano presente em seu dia a dia, ao mesmo tempo em que manifesta, com a mesma perfeição, seu perfil de investigadora. Tem realizado, ao longo de sua história pessoal, experiências de mescla de produtos do mercado com elementos da natureza, conseguindo resultados
inesperados e a concepção de cores surpreendentes, empregadas em
muitas de suas obras, promovendo a emergência de matizes inimagináveis. Essa primeira declaração promoveu a possibilidade de o Centro de Referência de Literatura e Multimeios unir-se ao Museu de
Artes Visuais Ruth Schneider, à Faculdade de Artes e Comunicação
e à Divisão de Cultura do Sesc/RS nas homenagens que realizaram
e continuam a realizar pela produção artística de quatro décadas de
autoria de Maria Lucina. Suas obras constituem-se em representações estéticas do ser humano em todas as dimensões. Em pinceladas
firmes, concebe figuras e formas capazes de surpreender o olhar mais
ingênuo ao mesmo tempo que desafiam os apreciadores a sentir e a
avaliar sua produção nos parâmetros mais altos de reconhecimento
de uma obra plástica de alta qualidade técnica e artística.
Homenageamos a artista plástica que tem sido sensível a todos
os convites que recebe para enriquecer ações, produtos ou eventos
com sua arte. Homenageamos a investigadora. Ainda num tempo
em que a pesquisa não assumia o merecido destaque institucional
enquanto universidade, Maria Lucina desenvolvia timidamente com
seus alunos investigações para conseguir produtos alternativos a serem usados em suas obras, oferecendo caminhos a serem percorridos
por alunos de escolas em suas tentativas de representação plástica,
empregando outros produtos, novas tintas, para criar matizes jamais
usados numa pintura. Usando expressões de Roseli Dolesky Pretto,
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saudosa artista plástica e também amiga da homenageada, tem-se
o seguinte: “É nisso que se fundamenta o trabalho de Maria Lucina
– a viabilidade da arte como expressão do ser humano em qualquer
circunstância, deselitizando o fazer pictórico e atingindo, com sua
proposta, tanto a periferia como o meio rural”.
Homenageamos a educadora. Exerceu a docência em escolas públicas, tendo dedicado quase três décadas à formação artística de
estudantes na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade
de Passo Fundo. Desenvolveu no espaço acadêmico o gosto pela obtenção da cor, estimulando seus alunos a ampliarem suas buscas a
partir de seus próprios referenciais infantis. Transformou-se numa
pesquisadora de grandeza maior.
Homenageamos a mulher. Constituiu, juntamente com Sófocles
Bueno, uma família bonita, alegre, comprometida com princípios que
enaltecem o ser humano em diferentes dimensões. Seus filhos, seus
netos receberam e continuam a receber seus ensinamentos, comprometendo cada um e todos com o desenvolvimento de uma vida digna,
exemplar, portanto.
Homenageamos a amiga engajada na história, nas ações das
Jornadas Literárias, realizadas no período de 1981 a 2015. Esteve
junto conosco no desenvolvimento de propostas de artes plásticas
que permitiram a realização de um conceito amplo de leitura, considerando obras de arte plástica como importantes textos a serem
significados por leitores/receptores, ao lado de textos literários. Não
apenas criou imensos painéis que enriqueceram os olhos dos participantes das Jornadas em diferentes edições, como foi desafiada a
oferecer pinturas específicas, individuais a escritores e artistas presentes nas Jornadas. Apoiou as diferentes comissões organizadoras.
Compartilhou preocupações, dificuldades, sempre pronta a contribuir com uma possível solução. Foi presença permanente em toda a
caminhada. Suas obras comprovam.
Desejamos, portanto, nas capas desta série de Roteiros de práticas leitoras para escola IV, homenagear Maria Lucina Busato Bueno,
publicando, com muita honra, com muita sensibilidade, imagens de
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algumas de suas obras, gentilmente cedidas pela autora para essa
finalidade. Sem dúvida, nos caminhos e nos espaços por onde circularem estes roteiros, haverá olhos atentos e surpresos com a beleza
em que se constituem essas imagens.
Obrigada, Maria Lucina, pela produção artística que ofereces
aos apreciadores das manifestações artísticas, das manifestações
culturais. Obrigada por seu talento, por seu perfil investigativo que
resultou na emergência de cores mais que singulares. Obrigada pela
pessoa que és, pelo ser humano em que te constituis. Obrigada pelo
exemplo de vida bem vivida junto com teus queridos familiares e com
teus amigos. Obrigada por teres contribuído de forma determinada
com a formação de públicos para as artes.
Esta homenagem que fazemos a ti, Maria Lucina, engradece todos os integrantes do Mundo da Leitura e todas as pessoas que tiveram o grande privilégio de trabalhar contigo, de enfrentar dificuldades contando com teu olhar pacificador, de realizar grandes ações
culturais com a tua participação. Estamos felizes. Muito obrigada.
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing
Coordenadora do Centro de Referência de
Literatura e Multimeios
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Biografia da artista homenageada

Maria Lucina Busato Bueno
Pintora, desenhista,
arte-educadora e pesquisadora, Maria Lucina é
natural de Casca, RS, e
vive e trabalha em Passo
Fundo. Possui Pós-Graduação em Arte, Teoria
e Métodos pela Universidade de Passo Fundo
(UPF). Foi docente de
pintura, Titular III, por
27 anos, nos cursos de
Educação Artística, Artes Plásticas e Artes Visuais da Faculdade de
Artes e Comunicação da UPF. Publicou, em 1998, seu primeiro livro, intitulado Tintas naturais: uma alternativa à pintura artística,
e seu mais recente em 2005, intitulado Vivências do fazer pictórico
com tintas naturais, ambos editados pela Editora Universidade de
Passo Fundo. Ganhou importantes premiações, dentre as quais se
destacam a Grande Medalha de Prata, em 1994, no XVIII Salão de
Artes Plásticas de Franca, SP, o 4º Prêmio, em 1994, na XVIII Edizione - Accademia Intenazionale D´Arte Moderna, em Roma, Itália, e o
2º Prêmio em 1997, na XX edição da mesma premiação, bem como o
Troféu Vasco Prado, em 2005, como artista homenageada na 11ª Jornada Nacional de Literatura. Suas exposições já percorreram, além
de Passo Fundo, diversas outras cidades do Brasil, entre as quais se
destacam Bento Gonçalves, Carazinho, Porto Alegre, Santa Maria e
Santo Ângelo, no RS, Jundiaí, Mogi-Mirim, Santo André e São Paulo,
em São Paulo, Curitiba e Londrina, no Paraná e Aracaju, em Sergi-

23

no_na_cabeca_REDIAGRAMADO.indd 23

14/04/2016 08:52:09

pe, além de diversos outros países, como México, Canadá, Argentina e Itália. Suas obras podem ser encontradas em painéis e murais
espalhados por distintos espaços de Passo Fundo, especialmente no
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider.
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Prática leitora no Mundo da Leitura
Um nó na cabeça: convivendo com as diferenças
Objetivo:
Conscientizar os alunos acerca das diferenças existentes entre
os integrantes de um grupo social, representadas em livros, instalações artísticas e curtas de animação. Incentivar os alunos a observar
suas características e a de seus colegas, fazendo-os perceber o valor
das diferenças na identidade de cada ser, e no convívio entre seus
pares.

Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Livro Um nó na cabeça, de Rosa Amanda Strausz
Vídeo no You Tube: Lambs, de Gottfried Mentor
Vídeo no You Tube: O patinho feio, de Hans Christian Andersen
Instalação artística: som de caixa de música, iluminação com
refletores, cordas de sisal, carneiros artesanais

Etapas propostas:
1.

Convidar os alunos a interagir com a instalação artística. O espaço deverá estar ambientado com luzes e som de caixa de música. Serão dispostos carneiros artesanais que não apresentem
formas e expressões bem delineadas, remetendo a uma certa
“abstração visual”. Os carneiros estarão entrelaçados em cordas de sisal enodadas em vários pontos. Algumas de suas extremidades estarão presas nas paredes e outras, suspensas. Um
dos carneiros estará disposto de maneira diferente dos demais.
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Sobre instalação artística
A instalação é uma técnica ou forma de expressão artística criada na década de 1960.
Artistas brasileiros tiveram uma atuação pioneira com esse tipo de obra, dentre os
quais destaca-se Hélio Oiticica. Preocupa-se em desenvolver uma ideia ou conceito
utilizando diversos suportes, meios e linguagens, compondo um ambiente que pode
ser percorrido pelo espectador. Busca acabar com a passividade do público. Em vez
de ficar parado ou apenas olhando, o espectador é convidado a envolver-se, passear
pela obra. Procura explorar outros sentidos, como tato e audição. Apropria-se dos aspectos cênicos, fazendo o espectador sentir-se como parte integrante da obra. Parte
da premissa de que a obra deve permanecer num espaço coletivo desgastando-se com
o tempo. São, em geral, efêmeras. Abarca todo tipo de técnica. Recorre a pinturas,
esculturas, objetos, músicas, poesia, materiais naturais como pedra e terra e até teatro.
Fonte: ENSINANDO artes visuais. Familiarizando-se com conceitos da arte contemporânea: instalações. Disponível em: <http://ensinandoartesvisuais.blogspot.com.br/2007/08/
familiarizando-se-com-conceitos-da-arte_01.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

A ideia da instalação é fazer uma menção às ilustrações do livro Um nó na cabeça, possibilitando aos alunos uma experiência
estética, sensorial e reflexiva sobre a história que será contada
posteriormente. À medida que os alunos se familiarizam com o
ambiente, permitir que eles se envolvam com a instalação e toquem os elementos dispostos, possibilitando que agucem, principalmente, os sentidos da visão, do tato e da audição, com liberdade para formular variadas hipóteses sobre o que estão vendo,
ouvindo e sentindo.
2.

Perguntar aos alunos sobre suas impressões em relação à instalação artística:
- O que vocês estão vendo? Como é o som que estão ouvindo?
- Quais as sensações que sentiram ao ver este cenário e ao ouvir
a música?
- Como essas cordas estão apresentadas? O que há entre as cordas?

3.

Permitir que os alunos falem sobre suas impressões até que consigam identificar alguns dos elementos da instalação com ovelhas ou carneiros. Dar continuidade, perguntando:
- Vocês já viram carneiros ou ovelhas? Como eles são?
- Por que vocês acham que essas ovelhas ou carneiros estão entre as cordas? Como são estas cordas? Como vocês acham que
eles estão se sentindo? Por quê?
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- Tem alguma ovelha ou carneiro que está diferente dos outros?
Qual? Como e por que está diferente? Qual a relação dessas
ovelhas ou carneiros com o som que pode ser ouvido?
4.

Permitir que os alunos percebam a relação do som com os carneiros e ovelhas, fazendo com que lembrem da brincadeira de contar
carneirinhos. Caso não lembrem, contar sobre essa antiga prática que algumas pessoas usavam para dormir. Finalizar, perguntando: Vocês já usaram esse truque para pegar no sono? Vocês
sempre conseguem dormir? O que fazem para pegar no sono?

5.

Destacar a diferença entre ovelha, carneiro e cordeiro, salientando que os três fazem parte da instalação. Retirar das cordas
o carneiro que está diferente dos demais e explicar que a instalação está representando a história do carneiro Tico, que era muito
diferente dos outros.
Diferença entre carneiros, ovelhas e cordeiros
Os ovinos machos são chamados de carneiros, as fêmeas são conhecidas como
ovelhas e os filhotes são os cordeiros.
Fonte: ESCOLA britânica. Carneiro e ovelha. Disponível em: <http://escola.britannica.
com.br/article/482494/carneiro-e-ovelha>. Acesso em: 20 out. 2015.

O carneiro Tico tem um nó na cabeça que o faz ver
as coisas de modo diferente dos outros. Ele não
consegue seguir hábitos sem pensar. Seu ofício de
pular cerca, para ajudar as pessoas a dormir, o leva
até o menino Quim, que não consegue mais dormir,
preocupado com as brigas de seus pais. No quarto
de Quim, Tico descobre os lápis de cor e um novo
talento!
Fonte: FTD Educação. Detalhes do livro. Disponível em: <http://www.ftd.com.br/detalhes/? id=5078>.
Acesso em: 20 out. 2015.

6.

Projetar a capa do livro Um nó na cabeça, de Rosa Amanda
Strausz, ilustrado por Laurent Cardon, convidando os alunos a
conhecer a história.
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7.

Perguntar aos alunos:
- O que a capa do livro tem a ver com a apresentação dessas cordas, carneiros e ovelhas?
- Como o título do livro está escrito? A lápis? Tinta? Algum outro
material?
- Como está a expressão do carneiro na capa do livro?

8.

Despertar a curiosidade dos alunos, comentando que o livro conta a história de um carneiro diferente dos outros. Convidar os
alunos a descobrir por que ele é diferente, exibindo um trecho da
animação da história disponível no endereço eletrônico <http://
www2.ftd.com.br/hotsite/LivroAnimado/UmNoNaCabeca.html>.
Incentivar os alunos a falar sobre o que perceberam no trecho da
história contada por meio da animação.

9.

Projetar as imagens do livro Um nó na cabeça, disponíveis em
<http://laurentcardon.wix.com/portfolio#!livro-book/c1u5r>,
para que os alunos possam observar as imagens com atenção, e,
após, relembrar trechos da história, respondendo às perguntas
do monitor do Mundo da Leitura. Complementar a projeção das
ilustrações, digitalizando as últimas imagens do livro para exibi-las aos alunos.

10. Perguntar aos alunos sobre a história:
- O que vocês acharam das ilustrações? Como foram feitas?
- Quem e como era o personagem principal?
- Por que ele não gostava de trabalhar como carneiro para fazer
os outros dormirem? O que representava o nó na cabeça do
carneiro Tico?
- O personagem tinha lã macia e quente, só pensava em coisas
aconchegantes. Outros a tinham áspera, eram mal-humorados e briguentos. E a lã de vocês como é?
- Quando o carneiro não quis trabalhar, como seus colegas reagiram?
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- Qual foi a ideia que o carneiro teve para resolver o problema
de seu amigo que não conseguia dormir?
- Vocês sempre conseguem dormir? Já brincaram de contar carneirinho pra chamar o sono?
- Vocês se acham parecidos com o carneiro que tinha um nó na
cabeça?
- Vocês também tem algum “nó” na cabeça? Já se sentiram diferentes como o carneiro da história? De que maneira vocês
agem quando se sentem diferentes?
- Na escola e na sala de aula, entre os colegas, todos são iguais?
Quais as características que os diferenciam?
11. Ressaltar a questão das
“diferenças” que a história trata, e a maneira que
os “diferentes” encontram
para compartilhar seu
jeito de ser, pensar e agir.
12. Exibir o curta de animaCurta de animação Lambs, de Gottfried Mentor
ção Lambs, de Gottfried
Mentor, em que o cordeiro não obedece ao pedido dos pais e age de
modo diferente.
13. Perguntar aos alunos:
- O que aconteceu com o cordeiro?
- Como ele agia quando os pais lhe davam uma ordem?
- Os filhos são sempre iguais aos pais em seu modo de pensar
e agir? Em alguns momentos vocês também agem assim com
seus pais?
14. Prosseguir, perguntando aos alunos se, em algum momento, eles se
sentiram diferentes no grupo em que convivem e se conhecem alguma história em que o personagem se sentia diferente de sua família.
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15. Exibir o desenho animado O patinho feio de Walt Disney disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ph3Q8bs3ny8>,
informando que a história foi escrita por Hans Christian Andersen. Perguntar aos alunos:
-

O que aconteceu com o patinho?
Ele era realmente feio?
Por que ele estava triste?
Em algum momento vocês já se sentiram como o patinho feio?

O patinho feio. Walt Disney, 1939.
Série Sinfonias ingênuas

O patinho feio é um conto infantil criado por
Hans Christian Andersen, publicado em 1843,
na Dinamarca, e foi sucesso de público e crítica.
Com diversas adaptações. o curta da Disney é
uma das mais famosas. A história é sobre um
ovo de cisne chocado por uma pata. Ao nascer,
o filhote é discriminado pelos outros animais por
ser diferente dos outros patos, por ser “feio”.
Com o passar do tempo, o patinho feio cresce e
torna-se um lindo cisne. Uma das diferenças entre o conto e o curta é o tempo em que o patinho
demora para “se encontrar”, levando meses no
original e minutos na versão da Disney.
Fonte: FILFELIX. Eu no patinho feio. Disponível
em: <http://filfelix.com.br/2012/07/eu-vi-o-patinhofeio-oscar-194de.html>. Acesso em: 20 out. 2015.

16. Fazer com que os alunos estabeleçam uma relação entre as histórias de O patinho feio e Um nó na cabeça e o curta de animação Lambs. Conduzir os alunos à percepção de que os personagens das três histórias apresentavam características diferentes
dos demais de seu grupo, e que no final encontraram seus pares.
Suas “diferenças” passaram a ser suas maiores qualidades.
Uma cegonha se engana e entrega Cordélio, um filhote de leão, em um rebanho de
ovelhas. A mãe não permite que a cegonha
desfaça o engano e decide criar o leãozinho
como uma ovelha. Ele cresce desajeitado e
covarde, até o dia que sua mãe é perseguida por um lobo.

O leão cordeirinho. Walt Disney, 1952

Fonte: CINEPLAYERS. Filme o leão cordeirinho. Disponível em: <http://www.cineplayers.
com/filme/o-leao-cordeirinho/24356>. Acesso em: 20 out. 2015.
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Quando a cegonha chega, igual a todos os anos, para entregar os bebês às suas mães no circo, a senhora Jumbo se
depara com uma surpresa: seu pequeno Jumbo Jr. tem orelha grandes demais para um elefante recém-nascido. Logo
que os outros animais o veem, começam a zombar dele, o
que leva a mamãe elefanta à ira, e os domadores do circo
decidem confiná-la. Ridicularizado e sozinho, Jumbo Jr. ganha o apelido de Dumbo (estúpido em inglês), e com a ajuda
de um amigável ratinho, ele descobre que graças às suas
enormes orelhas ele pode voar.
Dumbo. Walt Disney,
1941

Fonte: ADOROCINEMA. Dumbo. Disponível em: <http://www.
adorocinema.com/filmes/filme-22037/>. Acesso em: 20 out. 2015.

17. Exibir algumas imagens dos filmes de animação O leão cordeirinho e Dumbo, de Walt Disney. Esclarecer que, assim como o
patinho feio, esses personagens inicialmente também sofreram
por serem diferentes.
18. Após a atividade na arena, apresentar os livros que tratam do
tema “diferenças”.
19. Convidar os alunos a utilizar os tablets e instigá-los a resolver os
problemas de ovelhas e carneiros nas situações apresentadas no
jogo Clouds & sheep.
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Registro iconográfico da prática leitora

Colégio Gabriel Taborin - Marau - RS - Alunos
interagindo com a instalação artística

Colégio Marista Conceição - Passo Fundo RS - Alunos assistindo à projeção da história
Um nó na cabeça

Colégio Marista Conceição - Passo Fundo RS - Alunos assistindo ao curta de animação
Lambs

Escola Estadual Carneiro de Campos
- Serafina Corrêa - RS - Alunos lendo livros
e interagindo no tablet com o jogo Clouds &
sheep

Colégio Franciscano Cristo
Rei - Marau - RS - Aluna
lendo o livro Um nó na
cabeça, de Rosa Amanda
Strausz
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Prática leitora na escola
Atividade 1 – As diferenças representadas nos clássicos infantis
Objetivo:
Sensibilizar os alunos por meio de histórias e brincadeiras, envolvendo os sentidos do tato, da visão e da audição, possibilitando a
percepção de suas características e as dos colegas. Ampliar a conversa sobre as diferenças, exibindo filmes de histórias clássicas infantis
em que os personagens apresentam diferenças físicas ou psicológicas
e vivenciam cenas de exclusão semelhantes às que vivemos em nossos dias.

Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Pedaços de pano
Livro Diversidade, de Tatiana Belinky
Filme A bela e a fera, dos estúdios Disney
Filme A lenda de OZ, Prana Studios
Filme Fantasia 2000, dos estúdios Disney
Filme Cinderela, dos estúdios Disney
Filme Pinóquio, dos estúdios Disney
Filme O pequeno polegar, Galaxy Pictures

Etapas propostas:
1.

Iniciar a atividade solicitando aos alunos que percebam quais as
diferenças e semelhanças que existem entre eles no que diz respeito às suas características físicas e psicológicas. Incentivá-los
a observar a cor do cabelo, dos olhos, da pele, a altura, os modos
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de ser e agir de cada colega. Conscientizá-los de que, apesar de
serem semelhantes em algumas características, cada um é único
na sua maneira de ser, pensar e agir, enriquecendo a convivência
em grupo.
2.

Apresentar o livro Diversidade, de Tatiana Belinky. Projetar o texto e as ilustrações disponíveis no endereço eletrônico <http://pt.slideshare.
net/betefeliciano/diversidade-tatiana-belinky-28615695?related=1> e
solicitar aos alunos que relacionem o
texto e as ilustrações com suas próprias características, com a diversidade que existe em sua família, nos
grupos sociais de sua convivência, especialmente na sala de aula.
Incentivá-los a conversar sobre as características citadas no livro, identificando quais se encaixam com seu perfil e com o dos
colegas.

Um é feioso,
Outro é bonito
Um é certinho
Outro, esquisito
Um é magrelo
Outro é gordinho
Um é castanho
Outro é ruivinho
Um é tranquilo
Outro é nervoso
Um é birrento
Outro, dengoso
Um é ligeiro,
outro é mais lento
Um é branquelo
Outro, sardento
Um é preguiçoso
Outro, animado
Um é falante
Outro é calado
Um é molenga
Outro, forçudo

Um é gaiato
Outro é sisudo
Um é moroso
Outro, esperto
Um é fechado
Outro é aberto
Um carrancudo
Outro, tristonho
Um divertido
Outro, enfadonho
Um é enfezado
Outro é pacato
Um é briguento
Outro é cordato
De pele clara
De pele escura

Um, fala branda
O outro, dura
Olho redondo
Olho puxado
Nariz pontudo
Ou arrebitado
Cabelo crespo
Cabelo liso
Dente de leite
Dente de siso
Um é menino
Outro é menina
(Pode ser grande ou
pequenina)
Um é bem jovem
Outro, de idade

Nada é defeito
Nem qualidade
Tudo é humano,
Bem diferente
Assim, assado todos
são gente
Cada um na sua
E não faz mal
Di-ver-si-da-de
É que é legal
Vamos, venhamos
Isto é um fato:
Tudo igualzinho
Ai, como é chato.
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3.

Perguntar aos alunos se lembram de personagens de histórias
conhecidas que não eram “felizes” ou “satisfeitos” com suas características, sendo desrespeitados ou excluídos por serem diferentes.

4.

Pesquisar imagens na internet de personagens clássicos da literatura infantil, como: O pequeno polegar, dos Irmãos Grimm, O
mágico de Oz, de L. Frank Baum, Cinderela, de Charles Perrault,
A bela e fera, de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, Pinóquio,
de Carlo Collodi, O soldadinho de chumbo, de Hans Christian
Andersen. Solicitar aos alunos que eles comentem as características que lembram de cada personagem e quais acontecimentos
marcantes que esses personagens viveram que os diferenciava
dos demais.

5.

Exibir um ou mais filmes que correspondam às histórias mencionadas, selecionando aquelas de que os alunos mais gostaram.
No caso da história O soldadinho de chumbo, exibir o trecho do
musical Fantasia 2000, da Disney, em que é apresentada uma
animação dessa narrativa a partir da música de Shostakovich
– Piano concerto nº 2 – disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=gFanayBhyeA>. Incentivar os alunos a perceberem a
beleza e a sincronia da música com as ações dos personagens.
Antes da exibição dos vídeos, solicitar que observem quais as características físicas e psicológicas dos personagens que os fazem
ser ou se sentir diferentes. Após a exibição, perguntar aos alunos:
– Qual o personagem que mais lhe chamou atenção? Por quê?
– Quais as características que fizeram os personagens serem
diferentes? A diferença era algo bom ou ruim em suas vidas?
Por quê? Como eles reagiram e enfrentaram esses problemas? Como as pessoas os tratavam por serem diferentes?
– Vocês já viveram situações parecidas com as dos personagens
ou presenciaram situação semelhante com alguém?
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– Como vocês reagiriam se vivessem alguma situação parecida
com a dos personagens?
– A situação mudou no decorrer da história? O que aconteceu
para que essa mudança ocorresse?

O pequeno polegar
Galaxy Pictures,1959

Pinóquio.
Walt Disney, 1940

A lenda de Oz.
Prana Studios, 2014

6.

Cinderela.
Walt Disney, 1950

A bela e a fera.
Walt Disney, 1991

Fantasia 2000. Walt Disney, 2000.
O soldadinho de chumbo - Shostakovich
- Piano concerto nº 2

Convidar os alunos comentar e compartilhar suas observações
sobre as histórias, fazendo com que percebam que as diferenças
não impedem (ou não deveriam impedir) que as pessoas tenham
uma boa convivência. Conduzir os alunos a perceber a diversidade de pessoas que fazem parte de seu convívio. Fazer com que
observem que algumas dessas pessoas podem apresentar características que não são aceitas em nossa sociedade e, portanto,
são esquecidas e, muitas vezes, excluídas por serem “diferentes”.
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7.

Propor aos alunos uma brincadeira em que deverão identificar
os colegas somente pela voz ou por meio de alguma parte do corpo, como as mãos, o cabelo, os olhos, a boca, o nariz ou a altura.
Incentivar os alunos a perceber as diferenças entre os colegas e
de que maneira somos capazes (ou não) de prestar atenção nas
diferenças das pessoas de nosso convívio. O professor deverá dividir a turma em dois grupos: A e B. Cada componente do grupo
A deverá cobrir-se com um pedaço de tecido, de maneira que seu
corpo fique completamente escondido. Ficarão abertos pequenos
orifícios em que a parte do corpo ficará visível para ser identificada pelos componentes do grupo B. Antes de iniciar a brincadeira, cada participante do grupo B deverá ter papel e lápis para
escrever o nome de cada colega que pensa ser o correto de acordo
com a ordem organizada pela professora.

8.

Iniciar a brincadeira exibindo as mãos. Na segunda rodada, somente os olhos, e assim por diante, cabelo, nariz e altura, deixando a voz para a última rodada. A cada rodada, os componentes
do grupo A poderão trocar de lugar para dificultar a identificação
feita pelo grupo B. Posteriormente, os alunos dos grupos A e B
deverão compartilhar os acertos e erros alternando seus lugares
e dando continuidade à brincadeira. Conversar sobre as diferenças e semelhanças de cada um e o grau de dificuldade ou de facilidade que tiveram para reconhecer o colega.

9.

Propor aos alunos a brincadeira “Quem sou eu?”. O professor
deverá entregar uma cartela para cada aluno escrever dez de
suas características, sendo que cinco o identificam fisicamente
e outras cinco são relacionadas ao seu comportamento. Todas as
cartelas devem ser entregues para a professora, que organizará
um círculo com todos os alunos. As cartelas serão embaralhas e
colocadas dentro de uma caixa no centro da roda. Cada aluno deverá pegar uma cartela, ler as características e tentar adivinhar
quem se encaixa nas características citadas.
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Atividade 2 – Ser diferente é normal
Objetivo:
Sensibilizar os alunos em relação às pessoas que têm limitações
físicas, intelectuais, auditivas e visuais em nossa sociedade por meio
de brincadeiras sensoriais, músicas, histórias e da campanha publicitária Ser diferente é normal, em que o “diferente” é exemplo de
superação.

Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Vídeo no You Tube da peça publicitária Menina diferente
Vídeo no You Tube da música Ser diferente é normal, de Adilson
Xavier e Vinicius Castro
Livro Esta é Silvia, de Janne Willis e Tony Ross

Etapas propostas:
1.

Despertar a atenção dos alunos, convidando-os a assistir a uma
peça publicitária em que verão uma menina “diferente”. Instigar
os alunos a perceber quais as características da menina que protagoniza as cenas, qual o assunto abordado, qual surpresa nos
causa e qual foi o desfecho final.

2.

Exibir a peça publicitária Menina diferente, produzida pelo Instituto Metasocial, disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=mjLpJboOQy4>.
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O Instituto Metasocial desenvolve ações na mídia para promover a inclusão social. Responsável
pelo slogan de grande sucesso Ser diferente é normal, o Metasocial não tem fins lucrativos e atua
em diversas frentes dentro e fora do Brasil no intuito de mostrar que todas as pessoas possuem o
mesmo valor humano e, por isso, merecem oportunidades e respeito. Baseado em ampla e diferenciada estratégia de comunicação, o principal foco
do trabalho do instituto é a informação, objetivanImagem do vídeo da peça publicitária do conscientizar e reduzir o preconceito. O slogan
Menina diferente produzida pelo Ser diferente é normal mostra de forma positiva,
alegre e colorida as potencialidades de todas as
Instituto Metasocial
pessoas, independentemente de suas limitações,
levando a sociedade a ver que todos possuem o mesmo valor humano e, por isso, merecem ser tratadas com respeito e dignidade.
Fonte: INSTITUTO Metasocial. Disponível em: <http://www.metasocial.org.br/>. Acesso
em: 20 out. 2015.

Diferença entre peça e campanha publicitária
Peça publicitária consiste em uma das formas de propaganda. É um recurso da propaganda
e um recurso da publicidade. É uma das ações criadas para comunicar. As peças estão
inclusas na campanha, podem ser lidas (compreendidas) individualmente, porém, fazem
parte de um todo, que é a campanha. As peças e campanhas podem ser em material
para TV, revista, jornal, outdoors, banners, fôlderes; websites, blogs, e-mail, marketing,
slideshow, banners digitais, redes sociais entre outros suportes midiáticos.
Fonte: NAPUBLICIDADE. Publicidade, propaganda e peça publicitária. Disponível em:
<https://napublicidade.wordpress.com/2010/06/27/publicidade-propaganda-e-pecapublicitaria/>. Acesso em: 20 out. 2015.

Sobre a peça publicitária
Uma menina com síndrome de Down conta tudo o que gosta de fazer, como todas as
meninas de sua idade. Posteriormente, ela diz que em um aspecto ela não é igual às
meninas da sua idade, e sim, bem diferente. No final surpreende a todos tocando bateria.
Texto da peça publicitária
Eu adoro música como toda a menina da minha idade...
Adoro internet...
Adoro festa...
Mas não é em tudo que eu sou assim, igual às meninas da minha idade...
Numa coisa eu sou bem diferente...
Eu toco bateria!
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2.

Após a exibição da propaganda, perguntar aos alunos:
– O que mais lhe chamou a atenção?
– Qual era o final que vocês previam para a propaganda? Foram
surpreendidos? Por quê?
– O que perceberam em relação à menina que protagonizou as
cenas? Ela era igual ou diferente de vocês? Por quê?
– Conhecem alguém parecido com ela, que também tenha síndrome de Down? É de sua convivência? Em nossa escola, temos colegas com limitações? (cadeirantes, cegos, surdos, com
síndrome de Down).
– Como nos relacionamos com esses colegas?
– Como você acha que as pessoas com deficiência são tratadas em
nossa sociedade e como vocês se relacionam com essas pessoas?

O professor deverá explicar o que é a síndrome de Down, adequando a linguagem à faixa etária dos alunos.
3. Levar os alunos a perceber que a personagem da propaganda fez
uma representação de si mesma. Na vida real ela é uma jovem,
portadora de síndrome de Down, que é capaz de fazer tudo, e
ir até além do que as meninas de sua idade fazem. Seu nome é
Paula Werneck, é atriz, baterista, auxiliar de biblioteca e também trabalha na cantina de sua escola. Fazer com que os alunos
aprendam que os portadores de síndrome de Down são capazes
de superar desafios em sua vida pessoal, social e profissional assim como outras pessoas que apresentam outro tipo de limitação,
como os cegos, surdos, paraplégicos.
4. Auxiliar os alunos a lembrar de pessoas de seu convívio ou de
personalidades do esporte, do cinema, da música e da televisão
que, muitas vezes, não são aceitas em nossa sociedade, e ainda
assim superam seus limites. Citar exemplos de atletas paraolímpicos, utilizando vídeos ou imagens da internet.
5. Exibir o vídeo da música Ser diferente é normal disponível no endereço eletrônico <http://www.vagalume.com.br/vinicius-castro/
ser-diferente-e-normal.html>, interpretada por diferentes artistas que colaboraram com a campanha que promoveu o respeito
às diferenças. Convidar os alunos a cantar a música.

40

no_na_cabeca_REDIAGRAMADO.indd 40

14/04/2016 08:52:11

SER DIFERENTE É NORMAL
Adilson Xavier e Vinicius Castro
Todo mundo tem seu jeito singular
De ser feliz, de viver e de enxergar
Se os olhos são maiores ou são orientais
E daí, que diferença faz?
Todo mundo tem que ser especial
Em oportunidades, em direitos, coisa e tal
Seja branco, preto, verde, azul ou lilás
E daí, que diferença faz?
Já pensou, tudo sempre igual?
Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão
legal
Já pensou, sempre tão igual?
Tá na hora de ir em frente:
Ser diferente é normal!
Ser diferente é normal!
Ser diferente é normal!

4.

Ser diferente é normal!
Todo mundo tem seu jeito singular
De crescer, aparecer e se manifestar
Se o peso na balança é de uns quilinhos a
mais
E daí, que diferença faz
Todo mundo tem que ser especial
Em seu sorriso, sua fé e no seu visual
Se curte tatuagens ou pinturas naturais
E daí, que diferença faz?
Já pensou, tudo sempre igual?
Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão
legal
Já pensou, sempre tão igual?
Tá na hora de ir em frente:
Ser diferente é normal!

Apresentar o livro Esta é Sílvia, de Janne Willis e Tony Ross.
Acessar o endereço eletrônico <http://pt.slideshare.net/TatyCarla/livro-esta-a-slvia> e projetar as imagens do livro, permitindo
que os alunos façam uma leitura coletiva da história. Solicitar
que relacionem a história
de Sílvia com a peça publicitária exibida anteriormente. Salientar aos alunos que
nenhuma deficiência impede
ou não devia impedir que as
pessoas possam conviver em
sociedade desde que possam
usufruir da acessibilidade
em ambientes públicos.
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5.

Perguntar aos alunos: O que os lugares públicos, como praças,
parques, teatro, cinema, devem oferecer para receber as pessoas
com limitações físicas, auditivas ou visuais? Em nossa cidade,
existem espaços com acessibilidade para que as pessoas com
deficiência possam se locomover? Onde? Entre os materiais de
leitura, como livros, jornais, revistas, quadrinhos, etc., eles são
acessíveis a todos? Por quê? De que maneira poderiam ser acessíveis? Complementar as observações dos alunos, apresentando,
por exemplo, livros em braile, o alfabeto de sinais e, também,
imagens de lugares da cidade que ilustrem a acessibilidade. Se
possível, fazer um passeio com os alunos para que possam conhecer ou reconhecer ambientes de acessibilidade em sua cidade.

6.

Propor aos alunos uma experiência sensorial com a brincadeira
da cabra-cega, em que alguns alunos terão seus olhos vendados
para tentar pegar os colegas, identificando-os pelo tato. Dar continuidade à experiência sensorial, propondo o jogo siga-me. Os
alunos deverão formar duplas. Um aluno de cada dupla deverá
ter os olhos vendados. O colega que não estiver com os olhos vendados, guiará seu par, produzindo diferentes sons para que seu
parceiro acompanhe seus passos, orientado somente pelo som:
ZZZ... HUMM...RRR....

7.

Finalizar as atividades, propondo o jogo de mímica, em que os
alunos poderão representar ações cotidianas, personagens ou
animais, utilizando somente o recurso dos gestos, sem a emissão de sons, para os colegas tentarem adivinhar. Possibilitar que
cada aluno conte sua experiência de estar com os olhos vendados
ou sem utilizar o recurso da fala para se expressar, tendo que
utilizar outros mecanismos e sentidos para conseguir se locomover e se comunicar.
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Atividade 3 – Como eu sou?
Objetivo:
Propor aos alunos brincadeiras com desenhos, autorretratos,
imagens espelhadas, caricaturas e emoticons, conduzindo-os a reconhecer a diversidade nas características físicas e comportamentais
de si e de seus colegas.

Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet, projetor multimídia e impressora colorida
Materiais plásticos para desenho, recorte e colagem
Revistas para recorte
Pano branco e lanterna
Livro Espelho do artista, de Kátia Canton
Livro Caras animalescas, de Ilan Brenman
Livro Sombra e espelho, de Suzi Lee
Livro O malvado, de Tatiana Belinky

Etapas propostas:
1.

Desafiar os alunos a fazer um desenho que os representem, retratando suas características físicas e comportamentais. Avisar
aos alunos que os desenhos não deverão ser identificados com
seus nomes, pois serão revelados posteriormente. Organizar
uma exposição dos desenhos em sala de aula. Convidar os alunos
a apreciar os trabalhos. Cada aluno deverá tentar adivinhar a
qual colega corresponde cada desenho. Possibilitar a cada aluno
que comente suas impressões sobre cada trabalho, e de que maneira corresponde ou não ao seu autor.
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2.

Propor uma brincadeira com a sombra, na qual os alunos deverão identificar a silhueta dos colegas. Fixar um pano branco em
uma arara iluminando com lanternas para projetar as sombras.
Os alunos poderão ficar em grupos de três atrás do pano para
que o restante da turma possa fazer a identificação.

3.

Ampliar o olhar e as leituras dos alunos que podem ser feitas
de autorretratos, imagens espelhadas e de sombras, projetando
trechos do livro Espelho do artista, da autora Kátia Canton, com
o objetivo de aproximá-los da arte e das diferentes técnicas utilizadas. Brincar com a ideia de retratos, exibindo as imagens dos
livros Caras animalescas, de Ilan Brenman, Sombra e espelho,
de Suzi Lee, e de O malvado, em que a autora Tatiana Belinky
cria uma personagem que briga com um espelho quando não concorda com sua opinião. Como sugestão, o professor poderá projetar somente as imagens do livro Caras animalescas, oralizando o
início da frase para que os alunos completem, rimando de acordo
com as características dos personagens como: A Sra. Maricota
tem cara de...
O malvado de Tatiana Belinky

Caras animalescas de Ilan Brenman

Meu cabelo é jeitoso,

A Sra. Maricota
Tem cara de gaivota.

Brilha que nem cetim,
Mas o espelho invejoso
me afirma que é ruim!

O Sr. Sodré
Tem cara de jacaré.

Meu nariz é bem gracioso,

A Sra. Deodata
Tem cara de gata.

de pontinha arrebitada,
mas o espelho diz, maldoso,
teu nariz é uma tomada!

O Sr. Abelardo
Tem cara de leopardo.
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Sobre autorretratos
Dentro do universo de imagens humanas, o autorretrato se estabelece como um subgênero repleto de peculiaridades. Nele, o artista se retrata e se expressa, numa tentativa de
leitura e transmissão de suas características físicas e de sua interioridade emocional. Ali
também, na maneira como utiliza cores e pinceladas, no modo como desenha suas próprias formas e lhes atribui volumes, o artista constrói seus próprios comentários sobre arte.
O autorretrato é o espelho do artista.
Fonte: ARTE na escola. Dvdteca. Disponível em: <http://artenaescola.org.br/uploads/
dvdteca/pdf/arq_pdf_74.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.

4.

Ampliar a habilidade de leitura dos alunos, projetando caricaturas de personagens, de artistas e de personalidades famosas
para que eles adivinhem quem são. Explicar o que é uma caricatura e o nome de caricaturistas importantes, como Ziraldo, Chico Caruso, Paulo Caruso, Angeli, Laerte, entre outros. Projetar
imagens reais das mesmas pessoas representadas nas caricaturas para que os alunos comparem e percebam de que maneira
o caricaturista salientou os traços e características de cada um.

Informações para o professor: diferença entre caricatura, cartum e charge
1. Caricatura – é a representação do retrato da pessoa, com proporções exageradas, pegando as relevâncias e as características mais apuradas da pessoa. Seu objetivo não é
a imagem, mas somente brincar com as feições do indivíduo.
2. Cartum – é um desenho de humor que aborda um determinado tema, sem se vincular a
uma determinada época.
3. Charge – é um desenho que critica uma pessoa ou uma situação de conhecimento
público. Ao contrário do cartum, a charge é sempre atual e aborda temas de relevância
política e social.
Fonte: SENHOR Cartum. Diferença entre caricatura, cartum e charge. Disponível em:
<http://senhorcartum.blogspot.com.br/2010/04/diferenca-entre-caricatura-cartum-e.html>.
Acesso em: 20 out. 2015.
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Neymar
Caricatura de Lézio Júnior

Sílvio Santos
Caricatura de Aroeira

Didi
Caricatura de Costa
de Souza

Faustão

Caricatura de Baptistão

Ronaldinho
Caricatura de Soza

Luciano Huck
Caricatura de Gonçalves

5.

Comentar com os alunos que as nossas características físicas e
psicológicas, isto é, nossa maneira de ser e de nos comportarmos
estão ligadas a nossa família e a outras pessoas de nosso convívio, da mesma forma que os usos, costumes e valores da nossa
cultura influenciam em nosso jeito de ser.

6.

Propor aos alunos a produção de um álbum em que representarão sua personalidade, suas características físicas e comportamentais por meio de recortes de revistas e de emoticons que
deverão ser impressos na escola. Como sugestão, a professora poderá acessar os emoticons do endereço eletrônico <http33.media.
tumblr.comtumblr_mcbdc0ywOX1qclfey.jpg>. O título do álbum
poderá ser: Eu sou assim?
Emoticon é um termo criado a partir das palavras inglesas emotion (emoção) e icon (ícone). Em outras palavras, eles servem para
expressar emoções, o que se dá essencialmente por meio de caracteres tipográficos.
Atualmente os internautas utilizam também
os emoticons com imagens, que são inspiradas nos rostos criados a partir de sequências
de caracteres do teclado padrão, tais como
:-), :-( ou :'(.
Fonte: TECHTUDO. Entenda a diferença entre
smiley, emotiom e emoji. Disponível em: <http://
www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/07/
entenda-diferenca-entre-smiley-emoticon-e-emoji.html . Acesso em: 20 out. 2015.
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7.

Nortear a produção do álbum, solicitando aos alunos que respondam às seguintes perguntas:
– Em que cidade nasci ou vivo desde pequeno?
– Onde eu moro?
– Como é a minha família?
– Como eu sou?
– Que pessoa de minha família eu gostaria de caracterizar?
Como?
– O que mais gosto de comer?
– O que mais gosto de fazer na escola?
– Quais minhas brincadeiras favoritas?
– O que mais me deixa feliz?
– O que mais me deixa triste?
– O que me deixa bravo?
– Que músicas gosto de escutar?
– Qual a cor de que mais gosto?
– Gosto de praticar esportes? Qual?
– Tenho algum animal de estimação? Qual?
– Quais são as histórias de que mais gostei?
– De que filme mais gostei?
– Quais meus jogos favoritos?
– O que mais gosto de fazer fora do horário da escola?
– Quem são meus melhores amigos?

8.

Finalizar a atividade propondo aos alunos que compartilhem
seus álbuns para a apreciação coletiva dos trabalhos.

47

no_na_cabeca_REDIAGRAMADO.indd 47

14/04/2016 08:52:12

Atividade 4 – Revisitando as princesas dos contos de fada
Objetivo:
Envolver os alunos com os contos maravilhosos protagonizados
por princesas que se diferenciam das princesas dos contos modernos
étnica, física e culturalmente, o que faz com que pensem e ajam de
forma diferente.

Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet e projetor
multimídia
Livro A pior princesa do mundo, de Anna
Kemp
Tesoura, cola, palitos de churrasco
Filme O sapo e a princesa, dos estúdios Disney
Filme Valente, dos estúdios Disney
Filme Shrek 2, DreamWorks Animation
Filme Deu a louca na Branca de Neve, Kickstart
Filme Frozen – Uma aventura congelante, dos estúdios Disney
Filme Deu a louca na Cinderela, Vanguard Animation

Etapas propostas:
1.

Contar aos alunos a história A pior princesa do mundo, de Anna
Kemp. Como sugestão, o professor poderá utilizar a técnica do
teatro de figuras ou projeção das imagens.
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Para a produção do teatro de figuras, o professor
poderá se inspirar na coleção Contadores de Histórias, da Zit Editora, cujas imagens deverão ser
digitalizadas, posteriormente recortadas e fixadas em palitos. Caso o professor opte em projetar
as imagens, basta digitalizá-las.
A coleção Contadores de Histórias inova ao oferecer livros escritos e ilustrados por talentosos
contadores para a criançada ler, montar e contar
suas próprias histórias. A sobrecapa dos livros
transforma-se em um palco e há os personagens
para serem recortados. Assim, a criançada monta
um pequeno teatro de bonecos para a contação
da história do livro e de muitas outras que elas
queiram criar a partir dos personagens das obras.
Fonte: ZIT editora. Disponível em: <http://ziteditora.com.br>. Acesso em: 20 out. 2015.

2.

Prosseguir, após a contação de histórias, perguntando aos alunos:
– Como era a princesa Soninha? Qual personagem dos contos de
fada tinha tranças e vivia em uma torre igual à Soninha?
– Em que elas são diferentes?
– Quem ela estava esperando?
– Como o príncipe queria que Soninha fosse, e em que ela o contrariava?
– A princesa Soninha ficou feliz com a nova vida que o príncipe
deu a ela? Por quê?
– O que ela descobriu do alto da torre, e como essa descoberta
mudou a vida de Soninha?

3.

Conversar com os alunos sobre a diferença da princesa Soninha em
relação às princesas dos contos de fada tradicionais, igualmente em
relação aos príncipes. Aproveitar as indicações dos alunos, salientando as princesas tradicionais, como Rapunzel, Branca de Neve,
Cinderela ou Bela Adormecida. Relembrar trechos das histórias
em que se evidenciam suas características e atitudes em relação
aos seus príncipes. Perguntar se os alunos lembram de filmes em
que as princesas são diferentes daquelas dos contos tradicionais.

4.

Selecionar, dentre os filmes sugeridos na sequência, alguns para
serem exibidos aos alunos. Neles as princesas são semelhantes
à Soninha, diferenciando-se dos contos tradicionais.
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5.

Instigar os alunos a comentar o que mais lhes chamou a atenção
nos filmes e em que momentos da história foi possível perceber
as semelhanças das personagens com a princesa Soninha.

6.

Familiarizar os alunos com a linguagem do cinema de animação
com a cartilha Anima escola, que faz parte do festival Anima
Mundi, e pode ser acessada no endereço eletrônico: <http://www.
animaescola.com.br/br/dicas/detalhe/10>. Propor a produção de
brinquedos ópticos descritos na cartilha, como o flipbook e o taumatrópio, com desenhos relacionados à história A pior princesa
do mundo e os aos filmes sugeridos anteriormente com as releituras dos contos de fada.

Modelo de flipbook

6.

Modelo de taumatrópio

Convidar os alunos a interagir no computador, sugerindo os jogos
A princesa e o sapo: aventura no mangue, Frozen: problema em
dobro, Cinderela: corrida da meia-noite e Shrek, que podem ser
acessados nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.clickjogos.com.br/jogos/a-princesa-e-o-sapo-aventura-no-mangue/>,
<http://www.clickjogos.com.br/jogos/frozen-problema-em-dobro/>,
<http://www.clickjogos.com.br/jogos/corrida-da-meia-noite-cinderela/>, <http://poki.com.br/g/shrek-family-puzzle-mania>.
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Atividade 5 – Personagens e suas peculiaridades
Objetivo:
Relembrar com os alunos personagens de desenhos animados e
de programas infantis, fazendo com que percebam as suas características mais marcantes para que possam gerar a identificação com
sua personalidade ou de pessoas de seu convívio.

Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Lápis, borracha, lápis de cor, folhas A4

Etapas propostas:
1.

Perguntar aos alunos quais personagens lhes chamam mais a
atenção pelo jeito de ser, agir e
pensar dentre os desenhos animados ou programas de TV que
mais gostam. Solicitar que comentem as características de
cada personagem, e no caso de
haver identificação com algum
deles, incentivar que citem quais
os pontos semelhantes. Ampliar
a conversa, perguntando se reconhecem algum dos personagens Personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo
em pessoas de seu convívio ou em criados por Bruno Okada.
Fonte: WEHEARTIT. Karem Elisa. Disponível em:
personalidades famosas.
<http://weheartit.com/entry/group/18774573>.
Acesso em: 20 out. 2015.
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2.

Convidar os alunos a assistir a alguns episódios do programa de
TV Sítio do Pica-pau Amarelo, em que cada personagem torna-se
marcante na narrativa em sua maneira ser, pensar e agir. Solicitar-lhes que prestem atenção à maneira como os personagens se
posicionam em relação aos problemas que surgem e como tentam
resolvê-los. Quais são suas características, seu comportamento e
seus gostos. Para assistir aos vídeos, acessar <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/sitio-do-picapau-amarelo-2-versao.htm> e a Série animada do sítio
disponível no You Tube, no endereço eletrônico indicado nas referências.
Sobre o Sítio do Pica-pau Amarelo

Monteiro Lobato publicou O Pica-pau Amarelo em 1939. O livro conta quando e por que
os personagens, também criados por ele como Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Emília,
Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Tio Barnabé entre outros foram morar no sítio. Essa
obra deu origem a série de TV Sítio do pica-pau amarelo.
Fonte: ESCOLA KIDS. Sítio do picapau amarelo. Disponível em: <http://www.escolakids.
com/sitio-do-picapau-amarelo.htm>. Acesso em: 20 out. 2015.

3.

Perguntar aos alunos:
– Qual ou quais dentre os personagens do sítio se caracterizam
com estes adjetivos: esperto, generoso, mal-humorado, inteligente, simpático, medroso, corajoso, briguento ou mandão?
Lembram de outras características? Quais? A quem pertencem?
– Quais são as semelhanças ou diferenças mais marcantes entre
um personagem e outro? De que maneira as características de
cada personagem influenciam em suas relações de convívio?
Qual lhes chama mais atenção e por quê? Com quais personagens vocês se identificaram? Conhecem alguém que seja parecido com algum deles? Comente.

4.

Perguntar aos alunos se já assistiram ao programa Mundo da
Leitura, se eles lembram de algum episódio ou personagem que
gostariam de compartilhar com os colegas. Informar os alunos
sobre a origem, o perfil e as características do programa de acordo com o hipertexto a seguir.
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Programa Mundo da Leitura
O programa Mundo da Leitura é veiculado pela UPFTV e pelo Canal Futura. É um programa educativo voltado para público infantil. Aborda a literatura de forma lúdica e apresenta assuntos relacionados à música, ao teatro, ao cinema, à dança, às artes plásticas, à
ciência e à tecnologia, que vão ao encontro do interesse das crianças. Tem periodicidade
semanal, com duração de aproximadamente 25 minutos, é apresentado no formato de
revista eletrônica. Entre os prêmios recebidos estão Melhor Programa Educativo no VIII
Fórum Brasileiro de Televisão Universitária (2004), Prêmio Açorianos de Literatura (categoria mídia televisão), prêmio de melhor programa de TV no Gramado Cine Vídeo (2005
e 2007) e prêmio Parceiros da Escrita, da Associação Gaúcha de Escritores, na categoria
mídia (2014).
Os personagens que integram o programa são o gato Gali-Leu, que é o âncora, a gata
Borralheira, os gatinhos Alice e Alberto, os ratos Reco-reco e Ratazana e os personagens
humanos Natália e o Mil-Faces. Entre os quadros do programa estão Contação de histórias, Oficina, Com a pulga atrás da orelha, Dia de gato, Fique esperto, Correspondência,
Labirinto e programetes que envolvem poesia, rodas cantadas, parlendas e trava-línguas.
Sobre os personagens do programa

Gali-Leu

O gato Gali-Leu é o âncora do programa. Gosta de ler livros e escrever poesias. Foi adotado por um professor que lhe ensinou o prazer
da leitura. É casado com a Borralheira. Seu passatempo é encontrar
novos livros e lê-los com os amigos. É romântico, inteligente e generoso. Adora ser um pouco preguiçoso.

A gata Borralheira criou-se na rua. Encontrou sua verdadeira casa no
Mundo da Leitura. Adora esportes, principalmente a capoeira e outras
manifestações da cultura popular. É guerreira, sempre defende Gali-Leu das armadilhas da Ratazana. Às vezes é impaciente.
Borralheira

Alberto

Os gatinhos Alice e Alberto, são os filhos de Gali-Leu e Borralheira. Alberto tem um ar de cientista e está sempre experimentando
novas invenções. Seu nome é em homenagem ao maior cientista do século XX, Albert Einstein. Seu sonho é tornar-se um
grande cientista. Vive às voltas com livros ou na frente do computador. É inteligente, estudioso e meio desligado do mundo real.

O nome da Alice é uma homenagem à protagonista da história
Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll. Sonha em viajar
pelo mundo e conhecer outras terras e outras gentes. Como
passatempo, gosta de customizar suas próprias roupinhas. É uma
defensora das questões ecológicas. É sempre bem-humorada e
arteira, costuma ver as coisas pelo lado positivo. Quando ela acha
que está com a razão, tem dificuldade de ouvir a opinião dos outros.

Alice
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A Nathi é estudiosa e interessada em aprender desde pequena.
Sonhadora e romântica. Seu passatempo é fazer reportagens
sobre assuntos interessantes para deixar todos mais espertos.
É alegre e carinhosa. É também confidente e conselheira do
Gali-Leu.

Nathália

O Mil-Faces é um artista saltimbanco. É ele que comanda a oficina e muitas brincadeiras no programa. Ninguém sabe ao certo de
onde ele veio. Seu passatempo é criar charadas para testar a inteligência de seus amigos. É um bom amigo e muito habilidoso para
criar novos brinquedos. É um pouco guloso, come demais.

Mil- faces

Ratazana é nascida nas ruas. Trama contra o Gali-Leu. Usa
todo o tempo livre para planejar formas de conquistar o Mundo
da Leitura. Ela se acha a rainha dos malvados. É dissimulada,
arrogante, egoísta e muito vaidosa.

Ratazana

O Reco-reco é o auxiliar da Ratazana. Mesmo sem ter um coração
malvado, é incapaz de desobedecer sua chefinha que admira (ou
teme). Chegou ao Mundo da Leitura e fez amizade com Gali-Leu.
Ele ainda não sabe ler e apresenta uma gagueira na fala. É esforçado, quer aprender a ler e a escrever. Dedica um bom tempo
pensando em formas de curar sua gagueira. Às vezes é um pouco
atrapalhado e engraçado.

Reco-reco

Fonte: MUNDO DA LEITURA. Personagens. Disponível em: <http://www.mundodaleitura.upf.
br/programa/personagens.html>. Acesso em: 20 out. 2015.

4.

Exibir alguns episódios do programa que estão disponíveis no
canal Futura do YouTube. O professor também poderá gravar
os episódios da TV. Os horários de exibição estão disponíveis no
site do programa Mundo da Leitura. Antes da exibição, solicitar
a atenção dos alunos em relação ao perfil de cada personagem,
seu modo de ser, agir e pensar, as relações que estabelecem com
seus pares e com o mundo a sua volta. Após a exibição, resgatar
as mesmas perguntas já feitas anteriormente sobre o sítio ampliando a conversa com as seguintes inferências:
– Quais as cenas do programa que mais lhes chamaram atenção?
Por quê?

54

no_na_cabeca_REDIAGRAMADO.indd 54

14/04/2016 08:52:14

– Quais são as características dos personagens? Vocês se identificam com algum? Eles têm defeitos? Quais?
– Qual é o seu personagem preferido? Comente sobre ele.
– Em que características os personagens se assemelham e se diferenciam uns dos outros?
– Quais os sonhos e curiosidades que impulsionam os personagens a buscar conhecimentos, realizar seus inventos e viver
suas aventuras?
– Vocês também são curiosos? Quais as curiosidades que impulsionam suas brincadeiras e descobertas? Vocês também gostam de literatura, ciência, arte e outras áreas do conhecimento
como os personagens do programa? Também tem defeitos como
eles? – Conhecem alguém que seja parecido com algum deles?
– Como eles se relacionam e convivem uns com os outros?
5.

Exibir o site do programa Mundo da Leitura para que os alunos
possam reconhecer os personagens e interagir com os jogos acessando <http://www.upf.br/mundodaleitura/>.

6.

Propor aos alunos a audição e a leitura das músicas dos personagens hospedadas no site do poeta e roteirista do programa Mundo da Leitura, Paulo Becker, disponível em <http://meusdemonioscantam.com/programa/>. Se possível, apresentar os livros
Dia de gato e Aventuras e desventuras de Gali-Leu, o gato, ambos
também de Paulo Becker.

8.

Desafiar os alunos a desenharem os seus personagens preferidos descrevendo suas características. Posteriormente, os alunos
poderão escrever pequenas frases em balões, aproximando-se da
linguagem dos quadrinhos.

9.

Finalizar a atividade expondo os trabalhos dos alunos para a
apreciação.
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Sugestões de leitura
Livros
PARR, Todd. O livro dos sentimentos. São Paulo: Panda Books, 2012.

Raiva, medo, ansiedade, alegria. Sentimentos tão contraditórios e
confusos para as crianças. Às vezes não dá vontade de inventar alguma coisa diferente, como beijar um leão-marinho? Todd Parr fala sobre
sentimentos e como se deve compartilhar todos eles com quem se ama.
PARR, Todd. Tudo bem ser diferente. São Paulo: Panda Books, 2002.

Tudo bem ser diferente trabalha com as diferenças de cada um
de maneira divertida, simples e completa, alcançado o universo infantil e trabalhando com assuntos que deixam os adultos de cabelos
em pé, como adoção, separação de pais, deficiências físicas ou preconceitos raciais.
GARCIA. Edson Gabriel. O jeito de cada um: o respeito à diversidade. São Paulo: FTD,
2014.

A escola ofereceu uma quantia em dinheiro para que cada classe
comprasse alguma coisa que fosse útil aos alunos. A professora Taís
colocou o tema em votação, e venceu a ideia de Marcelinho: a turma
comprou um espelho. A partir dessa situação, o livro discute questões como preconceito e discriminação.
GARCIA. Edson Gabriel. O jeito de cada um: iguais e diferentes. São Paulo: FTD, 2014.

Por meio de uma linguagem gostosa e de exemplos atuais e presentes no dia a dia do aluno, este livro mostra que mesmo com diferenças nas preferências, nos nomes, nas amizades, na história, as
pessoas são iguais. E é aí que reside o respeito a si próprio e ao próximo. Vivendo na igualdade e na diferença.
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Audiovisuais
DIVERTIDA MENTE. Direção: Pete Docter. Estados Unidos: Pixar, Walt Disney Pictures, 2015.

Riley é uma garota divertida de onze anos de idade, que deve
enfrentar mudanças importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar sua cidade natal, no estado de Minnesota, para viver em
San Francisco. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções
diferentes, como a Alegria, o Medo, a Raiva, o Nojinho e a Tristeza.
A líder deles é Alegria, que se esforça bastante para fazer com que
a vida de Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma confusão na sala
de controle faz com que ela e Tristeza sejam expelidas para fora do
local. Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes nos
pensamentos de Riley para que possam retornar à sala de controle.
Enquanto isso não acontece, a vida da garota muda radicalmente.

Internet
REVISTA NOVA ESCOLA. Respeitar as diferenças. Disponível em: <http://revistaescola.
abril.com.br/formacao/respeitar-diferencas- 427108.shtml>. Acesso em: 20 out. 2015.

A revista apresenta pesquisas e propostas para se conhecer e valorizar etnias e culturas, salientando o respeito aos outros. Comenta
sobre a discriminação baseada em diferenças de raça, religião, classe
social, nacionalidade e sexo.
REVISTA CRESCER. 10 situações para falar de diversidade e respeito com as crianças. Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/
noticia/2013/11/10-situacoes-para-falar-de-diversidade-e-respeito-com-criancas.
html>. Acesso em: 20 out. 2015.

A reportagem apresenta professoras de diferentes escolas, que
falam sobre suas experiências e dão dicas de como trabalhar a diversidade e as diferenças na escola e na família.
CLICK CIÊNCIA. Aprendendo a viver na diversidade. Disponível em: <http://www.clickciencia.ufscar.br/portal/edicao20/materia1_detalhe.php>. Acesso em: 20 out. 2015.

Matéria sobre a possibilidade e o dever de pôr em prática ações
educativas que promovam o respeito ao diferente e ajudem na formação de cidadãos.

60

no_na_cabeca_REDIAGRAMADO.indd 60

14/04/2016 08:52:14

