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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 funcio-
namento em prédio contíguo à Biblioteca Central, conhecido mais 
intimamente como Mundo da Leitura e entendido como um labora-
tório 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 univer-
sitários que pensaram, a partir de reuniões em Belo Horizonte/MG, 
as estratégias de funcionamento dos cursos destinados à prepara-
ção dos professores para a criação de salas de leitura nas escolas. 
Contribuíram, também, com critérios para a constituição de acervos 

Apresentação

* 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 coorde-
nadora 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 en-
contros com professores de escolas públicas da região de influência 
direta dessa instituição, tendo sido criadas 1.127 salas de leitura. A 
decoração simples, fruto da criatividade dos professores, utilizou des-
de 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 Uni-
versidade de Passo Fundo, constituindo-se como um ambiente con-
fortável 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, reti-
rou 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 ne-
nhum mediador de leitura. O retorno da coordenadora viabilizou a 
abertura do acervo para a consulta de alunos de licenciaturas, espe-
cialmente 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 



7

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e, na sequência, determi-
nada 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 desen-
volvido pelo primeiro grupo de monitores em l997, que, sob orienta-
ção da coordenadora, desencadearam a organização de práticas leito-
ras 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 ex-
periência 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 as-
sumido um caráter precursor, com reconhecimento nacional e inter-
nacional 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 Se-
cretaria 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, incluin-
do o público adulto, entre os quais se encontram pais e avós, comuni-
dade 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 determi-
nados 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 manifes-
tar quanto a questões de natureza estética.

A multiplicidade de acervos – livros, revistas, CDs, DVDs, fil-
mes, 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, es-
pecialmente, a atração que crianças e jovens demonstram por tex-
tos 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 his-
tória 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 convic-
ções de um professor, ligado apenas à valorização de clássicos da lite-
ratura. 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 #leitura-
seleitoresemliberdade. 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, indepen-
dentemente 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 individualmen-
te e no conjunto que constitui o tema, motivando professores e lei-



9

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 rea-
lizadas na escola, seja como influência de amigos, de postagens nas 
redes sociais, seja como resultado de buscas de interesses e de neces-
sidades 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, certamen-
te, 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 desenvol-
ver 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 pe-
los 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, suges-
tões 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 pro-
cesso de significação de textos pelo leitor, no âmbito do sistema lite-
rário 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 con-
texto da arte e da cultura. Parte-se do tema norteador para selecio-



10

nar texto literário específico e, desse modo, encontrar desdobramen-
tos de seu conteúdo abordados em outras linguagens.

Questionamentos surgem da leitura atenta dos textos, consti-
tuindo-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-histó-
rica, 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 o tipo de leitura que vamos 
propor. A leitura considerada como prática cultural precisa se cons-
tituir, não necessariamente em primeiro plano, no ato de ler indivi-
dual, 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 conteú-
do 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 culiná-
rias, receitas médicas, bulas de remédio, manuais –, portanto textos 
verbais e não verbais, inclusive os entendidos como textos não literá-
rios e os textos literários por excelência.

A classificação preconizada por Santaella para leituras simila-
res 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 circun-
dante. É uma atividade de leitores sentados e imóveis, em abandono, 
desprendidos das circunstâncias externas. Mas esse aparente abando-
no 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 dife-
rentes 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, comporta-
mentos alternativos, apresentação de artistas de rua nas sinaleiras, 
pessoas conversando, gritando, telefonando, homeless disputando 
um espaço debaixo de marquises, carros em profusão, coletivos urba-
nos, 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 complexida-
de em significativo material de leitura. É a leitura da cidade, de suas 
condições de habitabilidade, do comprometimento com as necessida-
des 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 denomina esse tipo de leitor de movente, fragmen-
tado, 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 in-
tensidades desiguais. É, enfim, o leitor apressado de linguagens efême-
ras, híbridas, misturadas [...] Um leitor de fragmentos, leitor de tiras de 
jornal e fatias da realidade (2004, p. 29).

Esse perfil exemplifica de forma clara o que significa ser um lei-
tor do mundo antes de ser um leitor das palavras, conforme o ponto 
de vista de Paulo Freire. A circulação pelos diferentes ambientes pre-
cisa despertar a atenção do sujeito para as peculiaridades do mundo 
em que vive e seu compromisso em contribuir, realizando ações capa-
zes 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, pro-
gramas informáticos – e navegar entre eles. Santaella 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 conside-
rava apenas letramento passa a se pluralizar – multiletramentos –, 
abrangendo multiplicidade de linguagens, pluralidade cultural, di-
versidade cultural. Para Chartier,

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: pági-
nas, 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 desenca-
deamento de um processo de aprendizagem capaz de colocá-lo na dis-
cussão 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 permitem que se entenda a hipermobili-
dade e a comunicação ubíqua que passamos a desenvolver, a viven-
ciar, 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 possibi-
lidade de presença perpétua, de perto ou de longe, sempre presença. So-
mos 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 auto-
matismo com que lidamos nesses equipamentos inteligentes. Desen-
volvemos 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 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 inte-
ligência 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 su-
tileza 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 evolu-
ção 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 lei-
tura 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 apren-
dizagem sem profissionalismo e sensibilidade? Sem serem leitores, 
portanto?

Organizar práticas leitoras enquanto conjunto de ações de leitu-
ra, 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 inteli-
gentes, 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 com-
portamentos determinados por processos cognitivos armazenados na 
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memória do indivíduo, que emergem durante o ato de ler. Professores 
e alunos precisam estar sintonizados, conectados para se aprimora-
rem conjuntamente pelo uso de múltiplos recursos disponíveis na di-
versidade de leituras que podemos realizar. Alunos/leitores e profes-
sores mediadores de leitura sempre colaboraram coletivamente nos 
diferentes processos de significação dos textos. A cultura colaborati-
va 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 possibilida-
des de cada leitor, foram sugeridas como parte do processo de forma-
ção 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 profes-
sores, alunos e a necessidade de estimulá-los a desenvolver diferen-
tes 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 ex-
tensão, basilares numa universidade. Formar leitores é atividade 
desafiadora, ao mesmo tempo difícil, silenciosa e lenta. As experiên-
cias desenvolvidas há dezoito anos são cumulativas, determinando 
mudanças de rumo, selecionando teóricos cujas obras realmente são 
sustentadoras de ações de leitura inovadoras, práticas, com resulta-
dos concretos na formação de leitores.

Os Roteiros de práticas leitoras para a escola IV, ora disponibi-
lizados aos leitores interessados, foram elaborados cuidadosamen-
te 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 sele-
cionados. Em seus conteúdos foram sugeridas atividades orais, ativi-
dades 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 argumenta-
ção. 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, pro-
fessora e pesquisadora Maria Lucina Busato Bueno, que completa 
40 anos de arte. A capa de cada um dos seis 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 suges-
tões contam, prezado leitor, com suas considerações críticas na ela-
boração de novas propostas a serem desenvolvidas no contexto da 
escola e da vida. 
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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 infi-
nitas 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 pig-
mentos 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 identi-
dade, 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 espa-
ço. 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 evi-
dencia-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 

Percurso poético das cores: 40 anos de arte
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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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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 manifes-
ta, com a mesma perfeição, seu perfil de investigadora. Tem realiza-
do, ao longo de sua história pessoal, experiências de mescla de produ-
tos 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 inimagi-
náveis. Essa primeira declaração promoveu a possibilidade de o Cen-
tro 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 representa-
ções 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 se-
rem 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, 

Maria Lucina: entre tantas tintas e tantas obras
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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 pú-
blicas, 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 ob-
tenção 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, compro-
metendo 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, con-
siderando 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 parti-
cipantes das Jornadas em diferentes edições, como foi desafiada a 
oferecer pinturas específicas, individuais a escritores e artistas pre-
sentes nas Jornadas. Apoiou as diferentes comissões organizadoras. 
Compartilhou preocupações, dificuldades, sempre pronta a contri-
buir com uma possível solução. Foi presença permanente em toda a 
caminhada. Suas obras comprovam.

Desejamos, portanto, nas capas desta série de Roteiros de práti-
cas leitoras para escola IV, homenagear Maria Lucina Busato Bueno, 
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publicando, com muita honra, com muita sensibilidade, imagens de 
algumas de suas obras, gentilmente cedidas pela autora para essa 
finalidade. Sem dúvida, nos caminhos e nos espaços por onde circu-
larem 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 to-
dos os integrantes do Mundo da Leitura e todas as pessoas que tive-
ram o grande privilégio de trabalhar contigo, de enfrentar dificul-
dades 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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Maria Lucina Busato Bueno

Pintora, desenhista, 
arte-educadora e pesqui-
sadora, Maria Lucina é 
natural de Casca, RS, e 
vive e trabalha em Pas-
so Fundo. Tem Pós-Gra-
duação em Arte, Teoria 
e Métodos pela Univer-
sidade 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 li-
vro, 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 Edizio-
ne - 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 Jor-
nada 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, 

Biografia da artista homenageada
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em São Paulo, Curitiba e Londrina, no Paraná e Aracaju, em Sergi-
pe, além de diversos outros países, como México, Canadá, Argenti-
na 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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Objetivo:

Propor a leitura de narrativas de detetives, observando suas pe-
culiaridades, as quais propiciem entre leitores o interesse pela ficção 
de natureza policialesca.

Materiais e recursos:

Livro Morte no colégio, de Luis Eduardo Matta

Documentário Caçadores de mistérios: cidade perdida de Atlân-
tida, produzido por Ryan Muller

Jogo on-line Velma Vision

Aplicativos para tablet: DPA e Sherlock Holmes

Etapas propostas:

1. Propor aos alunos a brincadeira de detetive. Sortear entre os 
integrantes do grupo os papéis para que desempenhem durante 
a brincadeira (vítima, bandido e detetive). O aluno que for víti-
ma e receber a piscadela do colega deverá cruzar os braços, en-
quanto o aluno que estiver desempenhando o papel de detetive 
deverá descobrir quem está piscando.

2. Conversar com os alunos sobre a brincadeira, associando os per-
sonagens da brincadeira a personagens de narrativas policiais 
(vítima, bandido e detetives).

3. Mostrar o livro Morte no colégio e apresentar a biografia do au-
tor Luis Eduardo Matta e a sua preferência por escrever narra-
tivas policiais.

Prática leitora no Mundo da Leitura
Narrativas de detetives
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4. Projetar ilustrações com o rosto das personagens, apresentando 
aos alunos suas características.

5. Contar resumidamente a história a partir das ilustrações do li-
vro. Convidar os alunos a ajudar nessa contação, lendo os frag-
mentos do texto que foram previamente escondidos embaixo 
das almofadas onde eles estão sentados. O monitor mostrará a 
ilustração, contará parte da história e solicitará a participação 
do aluno que tiver o próximo fragmento. Lançar perguntas aos 
alunos sobre a história, desafiando-os a levantarem hipóteses 
sobre a identidade do assassino.

6. Conversar com os alunos sobre a história, verificando se eles des-
cobriram qual personagem era o assassino do diretor da escola.

 - O que aconteceu na escola quando Ivan foi até a direção?
 - Por que Ivan queria conversar com o diretor da escola?
 - Qual foi a atitude de Ivan e Sofia ao chegarem em casa?
 - O tio Fausto tinha um interesse específico de estudo? Por que 

esse interesse pode ter causado a morte do diretor?
 - Que lugar é esse denominado Atlântida? Qual é a sua história?
 - Por que a prima Carola estava interessada na história da ci-

dade perdida de Atlântida?
 - O que os personagens principais descobriram?
 - Esses personagens podem ser considerados detetives? Por quê?
 - As ameaças que Ivan recebeu na escola estavam ligadas ao 

crime? Qual era o motivo das ameaças?

7. Apresentar um trecho do documentário A cidade perdida de 
Atlântida, exibido no canal History Channel. Um grupo de pes-
quisadores tenta descobrir o local de existência de Atlântida e o 
outro grupo trabalha com a hipótese de que a cidade perdida faz 
parte de um mito criado por Platão.
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8. Propor aos alunos que analisem o documentário. Mostrar o livro 
Timeu e Crítias, de Platão, que é a fonte da existência ou não de 
um lugar conhecido por Atlântida.

9. Desafiar os alunos a apresentar os perfis de outros detetives que 
eles conhecem de livros ou programas televisivos. Preparar um 
slide com vários detetives que possam ser citados pelos alunos, 
para que, quando mencionados, a imagem da personagem possa 
ser exibida na tela para todo o grupo.

10. Interagir no mundo virtual, realizando o retrato falado de um 
culpado. O culpado é exibido em um desenho animado, em que 
a personagem Velma, da animação Scooby Doo, é surpreendida 
por um bandido. Disponível em: <http://www.aulavaga.com.br/
jogo/velma-vision.html>.

11. Utilizar tablets para interagir nos aplicativos com os persona-
gens de detetives: DPA ou Sherlock Holmes, ambos citados nas 
referências.
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Registro iconográfico da prática leitora

E.M.E.F. Wolmar Salton 
(Passo Fundo, RS), em visita 

no dia 22/05/2015

E.M.E.F. Ernesto Tochetto 
(Passo Fundo, RS), em visita 
no dia 15/05/2015
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E.M.E.F. Ernesto Tochetto 
(Passo Fundo, RS), em visita 

no dia 17/04/2015

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 M
un

do
 d

a 
Le

itu
ra

.



29

E.M.E.F. Wolmar 
Salton (Passo Fundo, 
RS), em visita no dia 

29/05/2015
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E.M.E.F. Ernesto Tochetto 
(Passo Fundo, RS),  
em visita no dia  
17/04/2015

E.M.E.F. Wolmar 
Salton (Passo Fundo, 
RS), em visita no dia 

22/05/2015
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Atividade 1 – O detetive Dupin aniquila com as  
hipóteses da polícia

Objetivo:

Conhecer o autor Edgar Allan Poe e um pouco do universo de 
suas histórias, que circulam entre o terror e o macabro. Ter contato 
com obras de diferentes autores de narrativas de detetives. Analisar 
as suas características e refletir sobre as semelhanças das narrativas 
contemporâneas com a narrativa de Edgar Allan Poe. Reconhecer o 
diferencial de Dupin ao solucionar um crime utilizando sua estraté-
gia de dedução a partir da lógica. 

Materiais e recursos:

Curta-metragem Vincent, de Tim Burton

Livro Os assassinatos da rua Morgue, de Edgar Allan Poe

Livros de narrativa policial disponíveis na biblioteca

Material escolar

Etapas propostas:

1. Fazer uma pesquisa na biblioteca da escola e selecionar os livros 
de narrativas de detetives para, posteriormente, indicar aos alu-
nos.

2. Exibir o curta-metragem Vincent, de Tim Burton. Comentar com 
os alunos sobre o curta:

Atividades para serem desenvolvidas na escola
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 - Qual é o perfil do protagonista do filme? Quais eram seus 
sonhos?

 - Quem é o ator chamado Vincent Leonard Price, que o persona-
gem tenta imitar?

 - Qual a importân-
cia da música 
para o curta?

 - O que aconteceu 
no filme?

 - Qual era o autor 
preferido do pro-
tagonista?
Por quê? Apro-
veitar para sa-
ber se os alunos 
conhecem Edgar Allan Poe; caso contrário, apresentar o au-
tor e a temática de suas obras aos alunos.

Em suas próprias palavras, sua vida foi movida por 
“caprichos, impulsos, paixões, desejo de solidão, 
desprezo pelo presente e um anseio sincero pelo 
futuro”.

Durante uma curta passagem pelo exército para pa-
gar dívidas de jogo, Poe iniciou sua carreira literá-
ria escrevendo poesias como O corvo. Também foi 
autor de ensaios, novelas, críticas e contos. Obteve 
maior reconhecimento sobretudo com histórias de 
detetive, relatos de viagens e contos de terror.

Poe foi um dos primeiros escritores dos Estados 
Unidos a tentar sobreviver de sua arte. Suas histó-
rias curtas eram publicadas em jornais da época e 
muitas vezes se baseavam em notícias reais. 

Fonte: HUERTA, Pablo. A vida conturbada e os 
contos góticos de Edgard Allan Poe. Discovery Communications: ID Investigação Discovery, 
2014. Disponível em: <http://id.discoverybrasil.uol.com.br/a-vida-conturbada-e-os-contos-
-goticos-de-edgar-allan-poe/>. Acesso em: 2 jul. 2015.

Vincent Leonard Pri-
ce Jr. nasceu em St. 
Louis, Missouri, nos 
Estados Unidos, em 
27 de maio de 1911, 
em uma família abas-
tada. Iniciou no cine-
ma em 1938, tornan-
do-se famoso devido 
aos filmes de terror, 
inclusive por algumas adaptações de Edgard Allan Poe. 

Fonte: FILMOW. Vincent Price. Disponível em: <http://filmow.
com/vincent-price-a27411/>. Acesso em: 14 jun. 2015.
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3. Indicar a leitura de Os assassinatos da Rua 
Morgue, de Edgar Allan Poe. Orientar os alu-
nos a observarem com atenção as ilustrações 
do livro, porque elas contribuem para o enten-
dimento do raciocínio do detetive.

4. Identificar com os alunos aspectos importantes 
da narrativa:

 - Quem morreu? Onde aconteceu o assassina-
to?

 - De que maneira as vítimas foram assassinadas?
 - Quais foram as testemunhas interrogadas pelo delegado?
 - Por que as pistas que a polícia estava seguindo não resolve-

riam o caso?
 - Por que o autor Edgar Allan Poe escolheu um orangotango para 

ser personagem da história? Não poderia ser outro animal?
 - O que motivou o crime das duas personagens?
 - Qual foi o comportamento assumido pelo culpado após o crime?
 - Quais foram as suposições e constatações do detetive Dupin 

para desvendar o crime?

5. Propor aos alunos que criem essa história sob outro olhar: a ver-
são do orangotango.

6. Motivar os alunos a citar seriados e desenhos animados que te-
nham como tema investigação. Solicitar que comparem o esti-
lo de investigação dos personagens dos programas de televisão 
com a estratégia seguida pelo detetive Dupin.

7. Apresentar aos alunos os livros com narrativas de detetives se-
lecionados na biblioteca da escola. Reserve um tempo para que 
os alunos visualizem as obras, manuseiem e escolham um livro 
para leitura extraclasse.
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8. Pedir aos alunos que observem o título e a capa do livro e formu-
lem hipóteses em relação à história antes de realizar a leitura, 
que devem ser entregues por escrito ao professor.

9. Conversar com os alunos sobre as obras que leram. Convidá-los 
a apresentar suas leituras, comentando:

 - Por que gostaram ou não da história? 
 - Foi fácil desvendar o mistério? Por quê?
 - Qual o fato a ser investigado?
 - Qual o momento mais emocionante da história?
 - Como o autor conclui a investigação?
 - Qual outra personagem poderia ser culpada? Justifique.
 - Quais hipóteses elencadas no primeiro momento não se con-

firmaram após a leitura? A narrativa lida assemelha-se ao 
estilo de investigação de Dupin? Por quê?

10. Desafiar os alunos a reescrever e ilustrar a história que leram, 
mas não na perspectiva utilizada pelo autor. Criar a história 
tendo o culpado como narrador, dando as suas versões para o 
crime cometido e para a solução do caso.
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Atividade 2 – Sherlock Holmes entre fantasmas e mistérios

Objetivo:

Desenvolver a observação e a criação de hipóteses a partir da es-
cuta e leitura do texto. Despertar a curiosidade e o interesse pela lei-
tura de narrativas de detetives. A partir da leitura da obra indicada, 
conhecer o personagem Sherlock Holmes e perceber a importância de 
seu ajudante Watson em suas investigações. Vivenciar a transposi-
ção do texto literário para o recurso audiovisual.

Materiais e recursos:

Livro O cão dos Baskerville, de Arthur Conan Doyle
Livro da adaptação de O cão dos Baskerville, de Arthur Conan 
Doyle, escrito por Telma Guimarães Castro Andrade
Episódios 27 e 28 do programa Mundo da Leitura
Celular com câmera
Material escolar

Etapas propostas:

1. Ler o manuscrito deixado pelos Baskerville sobre os mistérios 
que acontecem com a família, envolvendo um cão que vive no 
pântano próximo à casa.

2. Realizar uma rodada de ideias sobre as questões descritas no 
manuscrito. Solicitar aos alunos que opinem sobre o significado 
da criatura do pântano, anotando todas as possibilidades que 
eles mencionarem. Intervir para que os alunos construam hipó-
teses acerca da narrativa.
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3. Recomendar a leitura da obra O cão dos 
Baskerville, de Arthur Conan Doyle.

4. Compartilhar as impressões sobre a leitura 
realizada:

 - Quem são as personagens?
 - Quem eram os suspeitos?
 - Por que os integrantes da família Basker-

ville foram mortos?
 - Na descrição da criatura que habitava o 

pântano, imaginamos uma espécie de monstro. Conseguem 
retratar essa criatura? 

 - Por que o cão brilhava?
 - O médico James Mortimer tinha um cão. Por que esse cão 

seria incapaz de assustar tanto como o outro cão?
 - Comentar com os alunos sobre o título do livro. Quais outros 

textos trazem um cachorro como personagem central da histó-
ria? É normal um cão ser suspeito em narrativas de detetives?

5. Propor aos alunos que desenhem a fera do pântano. Ao descre-
ver o cachorro, o autor menciona características assustadoras. 
Desafiar os alunos a criarem um cachorro monstro com carac-
terísticas (tamanho, força, raça) capazes de assustar as pessoas. 
Expor os desenhos na escola, apresentando o contexto da produ-
ção com a obra.

6. Retomar com os alunos o levantamento realizado antes de ini-
ciarem a leitura da obra. As hipóteses levantadas conseguiram 
se aproximar do real motivo apontando por Sherlock Holmes na 
investigação? Por quê?
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7. Incentivar a realização de uma pesquisa sobre o autor Arthur Co-
nan Doyle para que conheçam o autor e descubram sua importân-
cia para a literatura, principalmente para narrativas de detetives.

Arthur Conan Doyle 
O grande escritor nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 22 de maio  
de 1859. Formou-se em medicina pela Universidade de Edimburgo em 1885, 
quando montou um consultório e começou a escrever histórias de detetive. 
Um estudo em vermelho, publicado em 1887 pela revista Beeton’s Christmas 
Annual, introduziu ao público aqueles que se tornariam os mais conhecidos 
personagens de histórias de detetive da literatura universal: Sherlock Holmes 
e o doutor Watson. Com eles, Conan Doyle imortalizou o método de dedução 
utilizado nas investigações e o ambiente da Inglaterra vitoriana. 
Fonte: L&PM EDITORES. Arthur Conan Doyle. Disponível em: <http://www.
lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805134&SecaoID=948848&Subsecao
ID=0&Template=../livros/layout_autor.asp&AutorID=43>. Acesso em: 16 jun. 2015.

8. Fazer o fechamento, após a apresentação da pesquisa, 
sobre o estilo de detetive criado por Arthur Conan 
Doyle. Mencionar que Sherlock Holmes é o detetive 
mais famoso da literatura, e que a sua frase “Ele-
mentar, meu caro Watson” é conhecida mundial-
mente, mesmo por quem nunca leu suas narrativas.

9. Exibir os episódios 27 e 28 do programa Mundo da 
Leitura. Nesses episódios, o personagem Mil-Faces 
assume o papel de detetive para descobrir o local e as 
atividades que Gali-Leu está realizando à noite. 

10. Conversar com os alunos sobre o estilo de investigação de  
Mil-Faces (Al-Faces), analisando quais características do dete-
tive criado por Arthur Conan Doyle se aproxima da atuação de  
Al-Faces.

11. Escrever um texto coletivo, em grupos de no máximo cinco alu-
nos, sobre um caso de detetive que mescle a diversão do Al-Faces 
com a inteligência de Sherlock Holmes. Posteriormente, sugerir 
que os alunos criem vídeos utilizando a câmera do celular, a par-
tir do texto elaborado.
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Atividade 3 – A Turma do Gordo e um crime quase perfeito

Objetivo:

Promover a aproximação entre a narrativa de detetive e o fil-
me policial, identificando a participação das detetives femininas nas 
soluções dos casos. Experienciar a escrita de um texto jornalístico 
policial.

Materiais e recursos:

Livro Berenice detetive, de João Carlos Marinho

Filme Mistério no Caribe, de Robert Michael Lewis e Stan Margulies

Material escolar

Mídias sociais

Etapas propostas:

1. Apresentar o autor João Carlos Marinho e in-
dicar a leitura prévia da obra Berenice detetive. 
Pedir aos alunos que façam a leitura até o capí-
tulo 25. Deixar os capítulos 26 e 27 para ler em 
sala de aula.
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João Carlos Marinho

João Carlos Marinho nasceu no Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 1935. 
Em 1969, quando ainda advogava, publicou o livro O gênio do crime, que se 
tornou um clássico da literatura infantil brasileira, já tendo folgadamente 
passado a marca das sessenta edições. A seguir, foram surgindo os outros 
livros da Turma do Gordo, no total de treze até hoje. No ano de 1987, dei-
xou a advocacia, passando a viver exclusivamente de direitos autorais.

Pelo livro Sangue fresco, o autor recebeu o Prêmio Jabuti e o Grande Prê-
mio da Crítica. O livro Berenice detetive foi agraciado com Prêmio Merce-
des-Benz, um dos mais importantes prêmios já destinados a obras infanto-
juvenis no Brasil.

Fonte: GLOBAL EDITORA. João Carlos Marinho. Disponível em: <http://www.globaleditora.com.br/
joaocarlosmarinho/>. Acesso em: 20 jun. 2015.

2. Reunir os alunos em grupo e solicitar que retomem todos os per-
sonagens suspeitos, identificando seus motivos para assassinar 
Dona Rosinha.

3. Conversar com os alunos sobre a história. A partir da lista dos 
personagens suspeitos, realizada pelos alunos, identificar quem 
poderia ser realmente o assassino. Criar uma lista de três sus-
peitos, eleitos pelos alunos, para serem os acusados em potencial.

4. Propor um júri simulado. Os grupos devem reunir provas na his-
tória para defender o seu suspeito e acusar o suspeito dos cole-
gas. A professora, como juiz, deve reunir perguntas para mediar 
o júri.

 - Por que o médico de Rosinha não quis fazer a autópsia?
 - Por que os réus são considerados suspeitos?
 - A pesquisa de Dona Rosinha é um dos motivos do assassinato? 

Por quê?
 - Dona Rosinha tinha alguns amigos influentes. Essas pessoas 

podem ter informações do assassinato?
 - Por que Dona Rosinha recebia um alto salário?
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5. Ler integralmente os dois últimos capítulos do livro (capítulos 
26 e 27) para finalizar o júri e esclarecer o verdadeiro assassino.

6. Solicitar a escrita individual de um comentário com as impres-
sões da história. Relatar a opinião sobre o livro, o estilo do autor 
ao escrever, a escolha do culpado e, para encerrar, deixar uma 
opinião sobre o grau de dificuldade para desvendar o mistério.

7. Conversar com os alunos sobre os personagens que o autor criou 
para a Turma do Gordo. A Turma do Gordo pode ser considerada 
um grupo de detetives? O que caracteriza uma história de dete-
tive? O título do livro sugere que a detetive que vai desvendar 
o assassinato é Berenice; contudo, quem desvenda o mistério? 
Quais outras personagens mulheres assumem o papel de deteti-
ves na ficção?

8. Exibir o filme Mistério no Caribe, baseado na obra de Agatha 
Christie. No filme, Miss Marple, ao realizar um passeio no Ca-
ribe, é surpreendida pela morte de um major. Após assistir ao 
filme, convidar os alunos a comparar a técnica de Miss Marple 
para desvendar o assassinato e a estratégia de investigação da 
Turma do Gordo.

A detetive mais famosa é Miss Marple, uma 
personagem das histórias de Agatha Christie. 
Ela é uma anciã solteirona e atua como de-
tetive amadora, desvendando os crimes que 
ocorrem no vilarejo de St. Mary Mead. 

Fonte: REDAÇÃO Super. Relembre 30 gran-
des detetives da ficção. Revista Super Inte-
ressante. São Paulo: Abril S.A., 23 maio 2015. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/
relembre-30-grandes-detetives-da-ficcao>. 
Acesso em: 15 jun. 2015.
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9. Elaborar um texto em forma de notícia jornalística, pensando 
em como a Turma do Gordo elabora os textos para a rádio pirata. 
Orientar os alunos a escrever a notícia do assassinato da Dona 
Rosinha e do major, relatando os fatos e que, somente no final da 
suposta notícia, mencionem a referência das obras.

10. O autor menciona, no decorrer da narrativa, obras de diferentes 
autores, mas que não são livros de detetives. Indicar aos alunos 
a leitura das obras e solicitar que, após a leitura, apresentem a 
obra para os colegas em uma roda de leitura. Depois, pedir que 
escrevam uma dica de leitura para ser compartilhada nas mí-
dias sociais.
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Atividade 4 – Detetives do prédio azul e o mistério de Mila

Objetivo:

Despertar o interesse por narrativas de detetives a partir do pro-
grama de televisão e conhecer histórias dos personagens em outros 
suportes de leitura. Reconhecer, ainda, que as histórias dos Detetives 
do Prédio Azul não são explicadas somente com a lógica, pois trazem 
elementos mágicos para resolver alguns mistérios.

Materiais e recursos:

Livro Os detetives do prédio azul: os mistérios de Mila, de Flávia 
Lins e Silva

Aplicativo DPA: A festinha da Mila, disponível no Google Play

Episódio 21 do seriado televisivo Detetives do prédio azul: A poção

Site com jogo do programa televisivo DPA

Etapas propostas:

1. Exibir o episódio do programa Detetives do prédio azul.

2. Conversar com os alunos sobre o episódio a que assistiram.

 - Qual foi o truque que Mila utilizou para fazer sumir o anel de 
Dona Leocádia?

 - Mila teria capacidade de fazer sumir os anéis caso o chapéu 
não tivesse um fundo falso? Por quê?
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 - Dona Leocádia, nesse episódio, demonstrou que não gosta dos 
detetives. Essa informação é verdadeira? Por quê?

 - Qual era a intenção de Dona Leocádia ao preparar as balas 
de coco?

 - Por que o plano de Dona Leocádia não funcionou?

3. Propor que os alunos apresentem oralmente as personagens de 
DPA, expondo todas as informações que conhecem previamente.

 

Tom é um garoto tranquilo que tem uma mãe meio 
alternativa, que se preocupa com alimentação de 
uma forma bem exagerada, e que o Tom detesta. O 
Tom adora ficar no clubinho lendo histórias em qua-
drinhos.

Capim é o filho do porteiro e sofre com a perseguição 
de Dona Leocádia.

Mila é a única menina na turma dos DPA. Ela mora 
somente com o pai em um dos apartamentos do pré-
dio azul. Ela é autoconfiante, corajosa e um pouco 
desastrada. Está sempre com fome. Gosta muito de 

cozinhar, mas toda vez que se aventura na cozinha faz uma bagunça danada. 

Fonte: ENTREVISTA com o elenco infantil de Detetives do prédio azul. Belo Horizonte: VC FAZ TV, 
2012. Disponível em: <http://vcfaz.tv/viewtopic.php?p=1351609>. Acesso em: 24 jun. 2015.

4. Apresentar a autora do livro e dos roteiros do programa televisi-
vo DPA, Flávia Lins e Silva.

Flávia Lins e Silva nasceu em 1971, no Rio de Janeiro, e é autora de 
livros para crianças e jovens. Formada em jornalismo, ela trabalha 
também como roteirista (de cinema e programas de televisão, como 
Sitio do Picapau amarelo, da TV Globo). Sua personagem mais conhe-
cida, Pilar, é uma menina curiosa que, como a autora, adora viajar e 
descobrir mitos e histórias das mais diversas culturas.

FLÁVIA Lins e Silva: biografia. Rio de Janeiro: Agência Riff. Disponí-
vel em: <http://www.agenciariff.com.br/site/AutorCliente/Autor/21>. 
Acesso em: 24 jun. 2015.
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5. Apresentar o livro Os detetives do prédio azul: 
os mistérios de Mila e solicitar a leitura.

6. Organizar os alunos em grupos para conver-
sarem sobre a obra e identificar:

 - Os personagens principais da obra;
 - O local em que aconteceu a história;
 - O motivo principal de Mila propor a inves-

tigação;
 - A descoberta mais importante;
 - O grito de guerra.

7. Retomar a conversa com os alunos sobre a obra. Permitir que os 
alunos exponham o levantamento de informações realizado nos 
grupos. Indagar sobre o estilo de investigação dos Detetives do 
prédio azul.

A cada episódio os detetives desvendam problemas misteriosos que surgem no pré-
dio. Eles não são detetives que utilizam a lógica, a exemplo de Sherlock Holmes. Eles 
buscam informações interrogando os moradores do prédio e analisando as situações 
que julgam estranhas.

8. Debater com os alunos se Mila é mágica, como aparece no epi-
sódio do programa, ou bruxa, como é mencionado no livro. Após, 
solicitar aos alunos que escrevam um comentário sobre a inquie-
tação de Mila ao querer descobrir quem é a sua mãe.

10. Comentar com os alunos sobre o papel de Mila no grupo de de-
tetives. Mila não é a personagem mais inteligente nem a engra-
çada do grupo, mas consegue convencer os meninos a investigar 
situações inusitadas.

11. Reservar um tempo para os alunos interagirem no aplicativo 
gratuito DPA: A festinha da Mila ou no site do programa, confor-
me indicado nos materiais e recursos.
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Atividade 5 – O jornalista Tintim em busca de um tesouro perdido

Objetivo:

Conhecer as características das histórias em quadrinhos (cons-
tituição, estrutura sequencial, recursos visuais) e estabelecer relação 
das histórias lidas com o filme.

Desenvolver a criatividade e a imaginação a partir da produção 
de histórias em quadrinhos em um contexto específico.

Materiais e recursos:

Filme As aventuras de Tintim: o segredo do licorne, de Steven 
Spielberg

Coleções de Tintim

Livro O caranguejo das tenazes de ouro, de Hergé

Livro O tesouro de Rackham, o terrível, de Hergé

Livro O degredo do licorne, de Hergé

Site para visita virtual ao Museu Hergé

Site oficial de Tintim

Acesso ao blog Tintim por Tintim: O blog brasileiro dedicado à 
obra de Hergé

Etapas propostas:

1. Apresentar o autor Hergé e os personagens principais d’As aven-
turas de Tintim, o repórter Tintim e o seu cão Milu.
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Hergé

Nasceu na Bélgica, em 1907. Ex-escoteiro, Hergé é o nome artístico de 
Georges Remi. Terminados os seus estudos, Hergé começa a trabalhar no 
serviço de assinaturas do jornal diário Le Vingtième Siècle, no outono de 
1925. Faz a sua primeira série de banda desenhada para a revista mensal 
Le Boy-Scout Belge.

É chamado a cumprir o serviço militar nos anos de 1926-1927; após, re-
gressa ao jornal Le Vingtième Siècle e o diretor incentiva-o e dá-lhe pro-
gressivamente novas responsabilidades.

No final da Segunda Guerra Mundial, Hergé é acusado de colaboração 
com os nazistas e é afastado de todas as publicações. Chega a ser detido, 
mas nunca foi acusado de qualquer crime, nem julgado.

Com o lançamento da revista Tintim em 1946, Hergé é reabilitado. Com a série As aventuras de 
Tintim inicia-se uma carreira sempre ascendente e as tiragens dos álbuns sobem, atingindo um 
milhão de exemplares em 1956. Hergé falece em março de 1983.

Fonte: FERNANDES, José Manuel. Coleções de Tintim. Portugal: Público comunicação Social S.A., 
2009. Disponível em: <http://static.publico.pt/coleccoes/tintim/index.htm>. Acesso em: 18 jun. 
2015.

Tintim

Jovem jornalista belga que viaja o mundo acompanhado do cãozinho Milu. O garoto 
magro, de topete loiro e raciocínio rápido foi o personagem mais bem-sucedido de 
Hergé. Tintim retratou os conflitos do século 20 em passagens que, tanto hoje como 
na época, soavam politicamente incorretas.

Fonte: GUIA DO ESTUDANTE. O lado obscuro de Tintin. <http://guiadoestudante.
abril.com.br/aventuras-historia/lado-obscuro-tintim-647747.shtml>. Acesso em: 12 
jul. 2015.

Milu

Absolutamente inseparável do seu dono, que acompanha em todas as 
aventuras, constitui um personagem complexo, a meio caminho entre 
o mundo animal e o mundo humano. É guloso e tem dificuldade em 
resistir a umas gotas de álcool. 

Fonte: FERNANDES, José Manuel. Coleções de Tintim. Portugal: Público 
comunicação Social S. A., 2009. Disponível em: <http://static.publico.pt/
coleccoes/tintim/index.htm>. Acesso em: 18 jun. 2015.
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2. Indicar a leitura das três obras de Hergé que inspiraram o filme 
de animação de Steven Spielberg, As aventuras de Tintim: o se-
gredo do licorne, O caranguejo das tenazes de ouro, O segredo do 
licorne e O tesouro de Rackham, o terrível.

  

3. Solicitar que os alunos façam um levantamento dos dados pe-
culiares a cada uma das três histórias:

O caranguejo das 
tenazes de ouro

O segredo do 
licorne

O tesouro de 
Rackham, o terrível

Onde aconteceu a 
história?

Quem são as personagens 
envolvidas?

Qual era o caso que 
Tintim precisava resolver?

Por que esse objeto era 
importante?

Que acontecimento 
desperta a atenção de 
Tintim? Por quê?

Quem são os bandidos?

Como Tintim resolveu o 
caso?
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4. Conversar com os alunos sobre a obra:

 - O que as três histórias têm em comum?
 - Quais os recursos que Tintim utiliza para conseguir desven-

dar os mistérios?
 - Quais são as características de Milu? Descreva as suas atitudes.
 - Hergé utiliza recursos gráficos para expressar os sentimentos 

das personagens. Quais são esses recursos e o que eles repre-
sentam?

 - Nas histórias em quadrinhos de Hergé, existem diferentes ta-
manhos de quadros: balões maiores, menores ou inexistentes. 
O que esse layout contribui para o entendimento da história?

5. Sensibilizar os alunos para a leitura de histórias em quadrinhos. 
(Sensibilização aos recursos não verbais em diferentes textos). 
Analisar a linguagem da arte sequencial (o arranjo de fotos ou 
imagens para narrar uma história).

6. Convidar os alunos para assistir ao filme As aventuras de Tin-
tim: o segredo do licorne, dirigido por Steven Spielberg. Comen-
tar que o filme é baseado nas aventuras de Tintim, mas, nesse 
momento, não mencionar as obras que inspiraram a produção 
cinematográfica.

7. Organizar uma roda de conversa, em que os alunos possam com-
parar as três obras de Hergé com o filme de Spielberg. Mediar 
a conversa para que eles percebam elementos das histórias em 
quadrinhos presentes no filme.

8. Relatar aos alunos que as três obras lidas foram reunidas e 
adaptadas para o filme As aventuras de Tintim: o segredo do li-
corne. Com esse roteiro, criado por Steven Moffat, Edgar Wright 
e Joe Cornish, as três obras ganharam uma unidade, dando a 
impressão de que o filme é apenas uma das histórias em quadri-
nhos de Hergé.
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9. Propor um passeio virtual pelo Museu Hergé. Por meio do pas-
seio virtual é possível conhecer, em 360º, todos os espaços do 
museu e observar as obras expostas. Indicar o site oficial de Tin-
tim (Disponível em: <http://es.tintin.com/news>) e a página de 
Tintim no Brasil (Disponível em: <http://www.tintimportintim.
com>). Ambos os sites são atualizadas constantemente.

10. Desafiar os alunos a produzir histórias em quadrinhos conside-
rando a ideia do autor Hergé, que a cada nova aventura colocava 
a personagem em uma cidade diferente. Escolher com os alu-
nos cinco lugares diferentes para as aventuras. Durante a es-
crita das histórias em quadrinhos, orientar os alunos para que 
construam histórias coerentes com o contexto escolhido e que 
tenham início, meio e fim.

11. Reunir as histórias criadas pelos alunos, de acordo com os locais, 
para montar cinco gibis da turma.
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