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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.



6

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 
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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-
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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 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-
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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, 
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 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, 
em São Paulo, Curitiba e Londrina, no Paraná e Aracaju, em Sergi-

Biografia da artista homenageada
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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.



25

Objetivo:

Sensibilizar os alunos para experiências sensitivas, propiciando 
a audição de música e a observação de imagens. Possibilitar, ainda, 
a experimentação de essências pelo olfato e estimular o desenvol-
vimento do gosto pela leitura a partir da contação de histórias e de 
brincadeiras de adivinhas.

Materiais e recursos:

Livro Mamão, melancia, tecido e poesia, de Fábio Sombra
Livro Tarsila e o papagaio Juvenal, de Mércia M. Leitão
Essências industrializadas de frutas
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:

1. Recepcionar os alunos no espaço aberto do Centro de Referência 
de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura – e realizar a 
apresentação do espaço.

2. Ambientar o espaço da arena com um cenário de frutas e com 
uma música sobre o tema. Convidar os alunos para que tragam 
uma fruta de seu interesse e promover uma atividade de obser-
vação das diferentes frutas para brincar com as cores, formas e 
texturas, representando-as com massinha de modelar.

Para esta atividade serão confeccionadas frutas de pano. Sugere-se a con-
fecção das frutas abordadas no livro Mamão, melancia, tecido e poesia: 
abacate, abacaxi, banana, caju, caqui, goiaba, jabuticaba, laranja, mamão, 
manga, melancia, tangerina. Também será montada uma feira com as frutas 
expostas, iluminação especial direcionada às frutas. A ambientação musical 
será feita pela música Ploquet Pluft Nhoque (jabuticaba), da banda Pato Fu.

Prática leitora no Mundo da Leitura 
Contos, rimas e adivinhas:  

brincando com a cultura popular
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3. Realizar a contação da história do livro Tarsila e o papagaio Ju-
venal de Mércia M. Leitão.

4. Exibir aos alunos a obra O vendedor de frutas e A feira II, da 
pintora brasileira Tarsila do Amaral, e apresentar as obras que 
a artista fez sobre as frutas brasileiras. Apresentar, ainda, ou-
tras obras de artistas que também usam as frutas como maté-
ria-prima nas pinturas e esculturas.

    
 
 

O quadro Vendedor de frutas, da artista brasileira 
Tarsila do Amaral, é ponto de partida para contar 
a história do papagaio Juvenal, uma ave bastante 
divertida que gosta muito de frutas e adora fazer 
amizades. Apresentando atividades e curiosida-
des sobre o quadro, além de outras telas de Tarsi-
la, a proposta da autora é aliar texto e imagens a 
fim de incentivar os pequenos leitores a ter maior 
contato com a arte desde cedo. 
Fonte: Editora do Brasil. 

A feira II, óleo sobre a tela, 1925 Vendedor de frutas, óleo sobre a 
tela, 1925
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Carl Warner

Banana Balloon,
de Carl Warner 

Outono, de Giuseppe 
Arcimboldo. 1563

Escultura estrada de ferro para o Big 
Ben. Festival do limão na França, 
2013 
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5. Expor as obras para que os alunos possam fazer apreciação, 
acompanhando-os. Comentar sobre os artistas e o tema que cada 
um representou. Identificar nas obras os elementos que as com-
põem com suas respectivas formas, cores, texturas, cheiros. Te-
cer comentários com os alunos sobre as frutas que aparecem nas 
obras. Em seguida, pedir que identifiquem outras frutas que co-
nheçam.

6. Interagir com a proposta de adivinhas do livro Mamão, melan-
cia tecido e poesia, do autor Fábio Sombra. 

 

7. Para atividades pensadas com o livro de adivinhas dessa pro-
posta e de outras que surgirão neste roteiro, que envolve rima, 
ritmo e sonoridade no texto, sugere-se a leitura do livro Contan-
do história em versos, de Braulio Tavares. Estimular a busca de 
outras adivinhas interessantes. 

A rima: um dos principais recursos para explorar a sonoridade das palavras num 
poema é a rima, que é a repetição regular dos mesmos sons ou de sons parecidos. 
Sons repetidos em intervalos regulares criam um ritmo, e criam no leitor ou no ouvinte 
a expectativa de que mais adiante aquele som vai reaparecer, só que noutra palavra. 
TAVARES, Bráulio. Contando história em versos. p. 31.

Quem não gosta de decifrar uma boa adivinha? 
Ainda mais se ela nos for apresentada em for-
ma de versos divertidos e bem rimados? Pois foi 
pensando nisso que surgiu esta série, Adivinhas 
bordadas. Com estrofes do poeta Fábio Som-
bra e belíssimas ilustrações à mão por Sabina 
Sombra, cada livro aborda um tema diferente e 
a resposta para cada uma das charadas está 
na ilustração, que completa o verso. O Mamão, 
melancia tecido e poesia é sobre frutas tropicais. 
São dezesseis frutas que encontramos em nos-
so e em outros países de clima tropical. E você? 
Será que consegue adivinhar quais são elas?
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8. Promover a experiência sensorial das frutas com os alunos, por 
meio de essências industrializadas de frutas variadas. 

9. Exibir o vídeo com a música Pomar, do grupo Palavra Can-
tada, observando na música as frutas com sua árvore cor-
respondente. Disponível no link: <https://www.youtube.com/
watch?v=kfinwr3A9fg>. 

Pomar

(Palavra Cantada)
Banana, bananeira 
Goiaba, goiabeira 
Laranja, laranjeira 
Maçã, macieira 
Mamão, mamoeiro 
Abacate, abacateiro 
Limão, limoeiro 
Tomate, tomateiro 
Caju, cajueiro 
Umbu, umbuzeiro 
Manga, mangueira 
Pêra, pereira 
Amora, amoreira 
Pitanga, pitangueira 
Figo, figueira 
Mexerica, mexeriqueira 
Açaí, açaizeiro 
Sapoti, sapotizeiro 
Mangaba, mangabeira 
Uva, parreira 
Coco, coqueiro 
Ingá, ingazeiro 
Jambo, jambeiro 
Jabuticaba, jabuticabeira. 

10. No computador, motivar os alunos a brincar com jogo da memó-
ria das frutas proposto pela prática com as ilustrações do livro 
Mamão, melancia tecido e poesia, do autor Fábio Sombra.
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11. Escolher uma animação que aborde rimas e frutas para exibir 
aos alunos. Possíveis sugestões de vídeos sobre a temática:

 - Turma da Mônica - Oi eu sou a Magali - (rimas). Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=N0-OWV0_12E>;

 - Turma da Mônica - Inseturminha - Nova Temporada 2014 
(sobre insetos e bicho da maçã). Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=2lpMQnABRAI>;

 - Sitio do Picapau Amarelo 2001 Viagem ao País das Fábulas – 
(sobre as jabuticabas). Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=_-4j-hdeOFg>;

 - Plonsters - The Robot (sobre plantar flores). Disponível em: 
<http://www.toddlertube.co.uk/plonsters/plonsters-movies.
html>;

 - Suope Ópera. (animação com frutas). Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=6qhNqmXEopI&list=PL0187FC
1CBF5DB336&index=1>.

12. Escolher, também, filme relacionado com frutas. Como suges-
tão poderá ser utilizado James e o pêssego gigante, Tá chovendo 
hambúrguer 2, Era do gelo 3.
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Registro iconográfico da prática leitora

    

   

   

Cenário da prática 
leitora no Mundo 
da Leitura, no dia 

09/04/2015

Escola Notre Dame 
Menino Jesus (Passo 

Fundo - RS), em visita 
no dia 16/04/2015

Escola Notre Dame Menino 
Jesus (Passo Fundo - RS), 
em visita no dia 09/04/2015
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E.M.E.I. Toquinho 
de gente (Passo 
Fundo - RS), 
em visita no dia 
14/05/2015

E.E.I. Rita Sirotsky 
(Passo Fundo - 

RS), em visita no 
dia 30/04/2015
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Atividades para serem desenvolvidas na escola

Atividade 1 – A fauna brasileira: onça, veado, poesia e bordado

Objetivo:

Reconhecer a importância da fauna brasileira, a riqueza das es-
pécies de animais por meio de histórias, brincadeiras, adivinhas e 
música. 

Materiais e recursos:

Livro Onça, veado, poesia e bordado, de Fábio Sombra

Livro Contos de Bichos do Mato, de Ricardo Azevedo

Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:

1. Selecionar músicas que identifiquem os animais para ambientar 
o espaço, a serem abordados na atividade leitora. Como suges-
tão são indicados CDs: 

 - Bichos de cá, do grupo Nhambuzim;
 - Partimpim Tlês de Adriana Calcanhoto.

2. Organizar um ambiente com bonecos (pode-se utilizar as técni-
cas de fantoches, marionetes, boneco de bastão), representando 
cada animal ilustrado no livro para, em seguida, contar a histó-
ria Festança na beira do rio, do livro Contos de Bichos do Mato, 
de Ricardo Azevedo.
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3. Perguntar aos alunos, entre os animais representados na histó-
ria e na música proposta, quais animais conhecem e já ouviram 
falar. Em seguida, em breves palavras, abordar a importância 
da sobrevivência das espécies em nosso planeta, tecendo comen-
tários sobre a fauna brasileira e apresentando brevemente os 
animais. 

4. Brincar com o livro de adivinhas Onça, veado, poesia e bordado 
(Moderna) de Fábio Sombra.

      

5. Exibir o vídeo do Grupo Giramundo – teatro de bonecos, Apren-
diz Natural, disponível on-line: <https://www.youtube.com/
watch?v=a0X58UFZL8I>. Após a exibição do vídeo, indagar aos 
alunos sobre a questão da sobrevivência das espécies: o que eles 
fariam para proteger os animais em extinção? 

6. Convidar os alunos a recontar a história contada no início da 
atividade, utilizando os bonecos (técnica escolhida pela professo-
ra) usados na história. Nesse momento, os alunos poderão criar 
seus próprios personagens de bonecos. Posteriormente, poderão 
confeccionar máscaras, criando maquiagens para organizar jo-
gos dramáticos. 

7. Como sugestão, promover um dia de campo, em que os alunos 
possam visitar zoológicos e/ou o Museu Zoobotânico Augusto 

Em Onça, veado, poesia e bordado o tex-
to, em versos, compõe pequenas charadas 
que nos aproximam de curiosos animais 
que rondam as paisagens do Brasil: do ágil 
quati à perigosa onça pintada, passando 
pelo curioso bicho-preguiça. A resposta aos 
enigmas vem na forma de um bordado que 
encanta pela beleza da trama.
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Ruschi – Muzar da UPF (http://www.upf.br/muzar/). A proposta 
é que os alunos conheçam os animais ao vivo e façam registros 
de imagens e/ou vídeos desses animais, para que possam obser-
var detalhes como as características físicas – cor, textura do pelo, 
curiosidade sobre cada espécies. 

8. Ainda como sugestão, acessar com os alunos o site http://www.
zoo.pt/site/index.php, do Jardim Zoológico de Lisboa, Portugal. 
Site interativo que permite conhecer a flora e a fauna por meio 
de vídeos e imagens, além de trazer curiosidade e o “animal do 
mês”. 
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Atividade 2 – Arara, tucano, bordados de pano:  
brincando com os pássaros

Objetivo:

Propiciar aos alunos o contato com a natureza, com o meio am-
biente, por intermédio da ludicidade, de histórias sobre pássaros nas 
diferentes mídias.

Materiais e recursos:

Filme Rio, de Carlos Saldanha e Bruce Anderson

Livro Arara, tucano, bordados de pano, de Fábio Sombra

Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:

1. Ambientar o espaço com uma instalação de ninhos de diferentes 
tamanhos feitos de materiais à sua escolha – recortes de papel, 
palha, tecido, folhas secas, entre outras possibilidades.

2. Selecionar sons de pássaros, em músicas que tenham elementos 
da natureza. Como sugestão as músicas:

 - Corujinha, do CD A arca de Noé, de Vinícius de Moraes;
 - Passaredo, do CD Partimpim Tles, de Adriana Calcanhoto;
 - O bem- te-vi e a sabiá, do CD Faz um bem, de  Bia Bedream;
 - Canto de canário da terra. Disponível em: <http://casadospas-

saros.net/2013/11/baixar-canto-de-canario-da-terra/>.
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3. Pesquisar sobre quais são os pássaros da região, para, poste-
riormente, compartilhar com os alunos a pesquisa, por meio de 
apresentação de slides, com imagens sobre os pássaros. 

4. Selecionar diferentes histórias sobre pássaros. Como sugestão: 

 - Mil pássaros pelos céus de Ruth Rocha;
 - O passarinho vermelho de Milton Camargo;
 - Ai que medo, de Regina Siguemoto;
 - O tucano, de Mary França e Eliando França;
 - O beija-flor de topete, de Rubens Matuch;
 - Uirapuru, de Paula Regis Junqueira;
 - Sabiá e a girafa, de Leo Cunha;
 - Até passarinho passa; Para criar Passarinho, de Bartolomeu 

Campos de Queirós.

5. Perguntar aos alunos quais pássaros conhecem a fim de que eles 
possam socializar suas experiências e conhecimentos. 

6. Brincar com as crianças com o livro de adivinhas Arara, tucano, 
bordados de pano de Fábio Sombra.

 
Em Arara, tucano, bordados no pano de 
Fábio Sombra, o texto, em versos, compõe 
pequenas charadas que nos convidam a re-
conhecer muitos dos variados pássaros que 
sobrevoam os céus do Brasil, do pequeno 
sabiá ao sinistro urubu. A resposta aos enig-
mas vem na forma de um bordado que en-
canta pela beleza da trama.
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7. Exibir o filme Rio.

8. Comentar com os alunos sobre as espécies de pássaros que apa-
recem no filme, bem como suas características, seu habitat, suas 
ações. Identificar o comportamento dos animais e dos humanos 
nos diferentes cenários ilustrados no filme.

9. Convidar os alunos para contar uma história, por meio do teatro 
de sombras, sobre a natureza que envolva o tema pássaros, ou 
ainda, como sugestão, eles poderão criar pássaros de origami 
para, posteriormente, contar histórias. Em seguida, gravar as 
experiências para compartilhar com os alunos. 
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Atividade 3 – Adivinhas

Objetivo:

Estimular a leitura e a interatividade por meio de brincadeiras 
de adivinhas. 

Materiais e recursos:

Livro Na boca do Mundo, de Lenice Gomes

Livro Mafuá dos Magafamágicos, de Lenice Gomes

Livro Princesa adivinhona, de Angela Lago

Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:

1. Selecionar livros que proponham brincadeiras de adivinhas. Po-
derão ser utilizadas as obras indicadas nos materiais e recursos. 

2. Perguntar aos alunos se sabem o que são as adivinhas. Em se-
guida, perguntar se conhecem alguma adivinha para comparti-
lhar com os colegas.

Adivinha, adivinhação: Enigma, gênero universal, favorito de todos os povos em 
todas as épocas. Por meio de analogias, expressa ideias e conceitos. No Brasil, 
é uma diversão muito apreciada, que se mantém na tradição oral popular e se 
manifesta, principalmente, por uma forma característica de indagação: “O que 
é, o que é?” 
Dicionário do Folclore Brasileiro -Luís da Câmara Cascudo
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3. Contar a história selecionada, dentre as opções sugeridas, uti-
lizando o livro. Em seguida, propor outras adivinhas. Para isso, 
utilizar outros livros, como:

 - Brincando de Adivinhar, de Ricardo Azevedo;
 - Adivinhe se puder de Eva Furnari;
 - O que é o que é, de Ruth Rocha.

4. Propor a audição de uma adivinha cantada pelo grupo Palavra Can-
tada presente no CD Pé com pé. A música, O que é o que é, está dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mnGoaCl4C-M>.

O que é o que? Não desgruda do seu pé, 
cresce, engorda e estica. Vou te dar mais uma dica. 
Não tem cheiro, nem sabor. Não tem peso, nem valor. 
Não tem brilho, mas se vê. Não consegue se esconder. 

Caminhando pelo chão anda sem lhe dar a mão. 
E na sua brincadeira é super companheira. 
o que é o que é? Se parece com você. 
Tem até um gesto igual, mas é bidimensional. 

Se você ainda não descobriu. 
Eu garanto que você já viu 
E agora o que eu vou dizer 
com certeza vai esclarecer. 

Só na luz é que ela dança. 
dança rumba, dança samba. 
dança o que você dançar, 
só você é o seu par. 

O que é o que é?
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Atividade 4 – Na floresta 

Objetivo:

Estimular a importância do cuidado com os animais e com a na-
tureza, por meio de histórias e lendas folclóricas. 

Materiais e recursos:

Livro Na floresta do bicho-preguiça, de Anouck Boisrobert

Livro Tatu na casca, de Tatiana Belinky

Livro da Com-fusão, de Ilan Brenman

Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:

1. Organizar uma roda para contar as histórias com o auxílio dos 
alunos. Realizar a contação do livro Na floresta do bicho-preguiça. 

Na floresta do bicho-preguiça é um livro com o recurso pop-up. De 
autoria dos franceses Anouck Boisrobert e Louis Rigaud, o livro con-
ta a história de uma floresta que está sendo devastada pelo desma-
tamento provocado pelo ser humano, que explora a natureza sem 
cuidado algum. A obra apresenta a flora e fauna da floresta amazô-
nica, e tem como personagem o bicho-preguiça, que está entre as 
espécies ameaçadas de extinção. 
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2. Tecer comentários e compartilhar informações sobre as florestas, so-
bre os animais e sobre a história por meio de perguntas norteadoras:

 - Onde se passa a história?
 - Quais são os animais que aparecem na história?
 - O que aconteceu com os animais e as árvores da floresta?
 - O que vocês fariam para ajudar os animais a defender a flo-

resta do desmatamento?

3. Posteriormente contar a história Tatu na Casca para falar sobre 
os mitos da floresta. 

4. Utilizar o livro de Ilan Brenman O livro da com-fusão do Brasil 
para as crianças interagirem com o jogo da realidade aumenta-
da que a obra possui.

 

As lendas e mitos do folclore brasileiro representam 
uma riqueza narrativa sem fim. As várias histórias do 
Caipora embalam a imaginação de muitas gerações 
de brasileiros, há muito tempo. Tatu na casca é mais 
uma versão da divertida história do defensor da flora 
e da fauna do Brasil. A agilidade da narrativa combi-
na com a rapidez da ação do Caipora, apimentada 
por um Saci, espectador, que a tudo observa e com 
tudo se diverte.
Fonte: LIVRARIA CULTURA. Tatu na casca. Disponí-
vel em: <http://www.livrariacultura.com.br/p/tatu-na-
-casca-3152550>. Acesso em: 10 jun. 2015.

A brincadeira criativa de O livro da com-
-fusão Brasil chegou ao folclore brasileiro. 
Misturar boto com caipora, lobisomem com 
curupira é de assustar! Além de conhecer 
esses e outros personagens do folclore, 
a brincadeira estimula a criatividade e o 
aprendizado da leitura e da escrita.
Fonte: EDITORA MELHORAMENTOS. O 
livro da com-fusão Brasil. Disponível em: 
<http://editoramelhoramentos.com.br/v2/
titulos/o-livro-da-com-fusao-brasil/>. Aces-
so em: 10 jun. 2015.
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5. Escolher uma animação que use a temática abordada na ativi-
dade para exibir aos alunos. A seguir, relacionamos possíveis 
sugestões de vídeos sobre a temática:

 - O Livro da selva. Disponível em: <http://mundogloob.globo.
com/programas/o-livro-da-selva/videos/>;

 - Os guardiões da Biosfera em: Mata Atlântica. Disponível em: 
<http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/videos/>;

 - Turma da Mônica em: um plano para salvar o plane-
ta – Completo. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=zjqcwkEX-ao>.

6. Escolher, também, filme relacionado com a temática. Como su-
gestão poderão ser exibidos Animais unidos jamais serão venci-
dos, Os sem Floresta e Rei Leão. 
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Atividade 5 – Cantigas

Objetivo:

Desenvolver atividade lúdicas, por meio de brincadeiras canta-
das, que estimulem a socialização e o trabalho coletivo. 

Materiais e recursos:

Livro O tesouro das cantigas para crianças, de Ana Maria Ma-
chado

Livro Mais Alegria, Alegria: as Mais Belas Canções de Nossa 
Infância, de Carlos Felipe

Livro Poemas e Comidinhas, de Roseana Murray

Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:

1. Selecionar livros, sites, cantigas que lembrem o tema frutas 
para, posteriormente, compartilhar com os alunos. Como suges-
tão de materiais, têm-se: 

 - Livro O tesouro das cantigas para crianças, de Ana Maria 
Machado;

 - Livro Mais Alegria, Alegria: as Mais Belas Canções de Nossa 
Infância, de Carlos Felipe;

 - CD do Grupo Pandalelê: Brinquedos cantados. O grupo dispo-
nibiliza as letras de cantigas em pdf. Disponível em: <http://
www.botucatu.sp.gov.br/Eventos/2007/contHistorias/bauhis-
torias/letras%20do%20pandalele.pdf>.
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2. Escolher um vídeo do Grupo Triii no Youtube com canti-
gas, para exibir aos alunos. Dentre as opções, sugere-se O to-
mate e o caqui. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Hew4CywaPgE>. Como sugestão, também, poderão 
ser utilizadas cantigas do Projeto Encantar do Grupo Parangolé, 
disponível em: <https://ouvirmusica.com.br/projeto-emcantar/>.

3. Organizar uma roda no pátio da escola ou em um ambiente ao ar 
livre, para poder, posteriormente, realizar um piquenique com 
frutas. Perguntar aos alunos quais cantigas conhecem e quais 
são as de sua preferência. Convidá-los a brincar com tais can-
tigas, compartilhando outras experiências que lembrem o tema 
“Frutas”.

Como sugestão de cantigas sobre a temática: 

1. Bom Barqueiro ou Passarás
Primeiro, temos que escolher dois participantes que serão a ponte dando as mãos 
um para o outro. Sem que o restante da turma saiba eles decidem quem será pêra ou 
maçã. Os demais fazem uma fila que passará por debaixo da ponte.
A dupla que é a ponte canta:

Passarás, passarás
Mas algum há de ficar
se não for o da frente
tem que ser o de trás
Nesta hora (quando fala “de trás”) a dupla prende nos braços quem está passando e 
perguntam baixinho sem que os outros ouçam:

-Você quer pêra ou maçã?

O participante escolhe e vai para trás de quem representa a fruta que ele escolheu. No 
final, ganha o participante que tiver mais gente atrás, ou seja a fruta mais escolhida. 

2. Tic tac carambola

Tic tac
Carambola
Um de dentro
Um de fora.
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Os brincantes fazem uma roda, sentados ou em pé. Uma pessoa irá apontar, no ritmo 
da música, para os outros, enquanto todos cantam. Inevitavelmente, a letra terminará 
num brincante, este sairá da roda. A brincadeira terminará quando ficar somente uma 
pessoa, aquela que está apontando ou uma outra da roda.

3. Meu limão, meu limoeiro 

Meu limão, meu limoeiro
Meu pé de jacarandá
Uma vez, tindolelê
Outra vez, tindolalá

Em cada intervalo de uma cantiga para outra, poderá ser apresentada uma quadrinha 
relacionada ao tema para as crianças se familiarizarem com versos rimados. 

“Fui pro mar colher laranja,
Fruta que no mar não tem;
Vim de lá todo molhado
Das ondas que vão e vêm.”

4. Terezinha de Jesus 

Terezinha de Jesus de uma queda
Foi-se ao chão
Acudiram três cavalheiros
Todos de chapéu na mão
O primeiro era seu pai
O segundo o seu irmão
O terceiro foi aquele
A quem a Tereza deu a mão
Terezinha levantou-se
Levantou-se lá do chão
E sorrindo disse ao noivo
Eu te dou meu coração
Da laranja eu quero um gomo
Do limão quero um pedaço
Da menina mais bonita
Quero um beijo e um abraço
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4. Organizar um ambiente com frutas. Recitar o poema “Frutas” 
do livro Poemas e Comidinhas, de Roseana Murray. 

É tempo de manga, jabuticaba e goiaba, banana e caju.
A cidade perfumada, se veste de frutas.
Os gritos dos vendedores ziguezagueiam pela feira:
Quem vai querer?
Menina bonita não paga, mas também não leva.
A cozinheira cheira, apalpa, examina
Quem vai querer? 

5. Convidar os alunos a brincar com as frutas disponibilizadas no 
espaço, criando personagens e histórias com frutas. Em seguida, 
registrar as experiências por meio de fotografia ou ainda organi-
zar um espaço em que os alunos possam escolher uma fruta de 
sua preferência para criar uma história coletiva.

6. Como sugestão, brincar nos computadores com jogos musicais, 
disponíveis no site do músico Helio Ziskind. Disponível em: 
<http://www.helioziskind.com.br/index.php?mpg=09.02.00>.
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Livros

CAULOS. Vida de passarinho. 3. ed. Porto Alegre: L&PM, 1989.

Por meio de imagens e diálogos irônicos, precisos e repletos de um 
humor singular, Caulos mostra a força da poderosa linguagem dos qua-
drinhos. Aqui encontramos um sabiá perguntador, um tucano mentiroso e 
um joão-de-barro míope, que confunde antena de TV com galho de árvore. 
Há ainda Ivo e Botafogo, dois insetos muito simpáticos. De forma poética, 
Caulos apresenta os princípios do ecossistema, denunciando os problemas 
do desmatamento.

FRANÇA, Mary. O tucano. São Paulo: Ática, 1986. Coleção Corre cutia.

Mary e Eliardo França são autores da coleção Corre Cutia. Por meio 
dos textos e das ilustrações dessa coleção, em que os bichos brasileiros são 
apresentados em seu habitat natural, a criança vai descobrir a beleza e a 
imensa riqueza da nossa fauna. Os títulos da coleção são: A preguiça, O 
dourado; O tucano; O jabuti; As araras; A ema e A sucuri.

FURNARI, Eva. Cocô de passarinho. São Paulo: Cia das Letrinhas, 1998.

Essa é a história de dois problemas e uma solução vividos pelos seis 
únicos habitantes de uma cidade minúscula. Primeiro, toda tarde eles se 
reuniam para conversar na pracinha e toda tarde os passarinhos faziam 
cocô na cabeça deles. Segundo, eles nunca tinham assunto para conversar. 
Mas, um dia, passa um vendedor ambulante pela cidade e as coisas final-
mente começam a mudar.
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LOBATO, Monteiro. Almanaque especial turma do Sítio do Pica-pau Amarelo. São Pau-
lo: Globo, nov. 2007.

Almanaque com muitas histórias e aventuras vividas por todos os per-
sonagens do Sítio do Pica-pau Amarelo.

MACHADO, Ana Maria. Que lambança! São Paulo: Salamandra, 2004.

Henrique e Isadora brincam na casa da avó. Ali, onde as brincadeiras 
mais divertidas são permitidas, passam uma deliciosa tarde. Ao chegar, a 
mãe encontra os dois limpos e arrumados e nem imagina a ‘lambança’ que 
seus anjinhos acabaram de aprontar.

MURRAY, Roseana; MURRAY, André. Poemas e comidinhas. São Paulo: Paulus, 2008.

Depois de saborearem os poemas da Roseana, os leitores poderão di-
vertir-se preparando as receitas do André, todas feitas com um toque de 
poesia: salada arco-íris, pudim de nuvens, bruxarias de goiaba, sanduíches 
lunares. As receitas são apropriadas para serem feitas pelas crianças, ou, 
em alguns casos, com a ajuda de adultos.

SOUSA, Mauricio. Chico Bento: O que é aquilo no meio do caminho? É um espanta-
lho? São Paulo: Mauricio de Sousa, 2010.

Aventuras do Chico Bento e sua turma no sítio.

Ziraldo. O bichinho da maçã. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1982.

Editado pela primeira vez em 1982, conta a história do simpático bi-
chinho da maçã que adorava contar casos. Deu origem à Coleção Bichim, 
com doze livros.

Audiovisual

A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE. Tim Burton; Brad Grey. Estados Unidos: War-
ner Bros, 2005. DVD.

Willy Wonka (Johnny Depp) é o excêntrico dono da maior fábrica de 
doces do planeta que decide realizar um concurso mundial para escolher um 
herdeiro para seu império. Cinco crianças de sorte, entre elas Charlie Bu-
cket (Freddie Highmore), encontram um convite dourado em barras de cho-
colate Wonka e com isso ganham uma visita guiada pela lendária fábrica de 
chocolate, que não era visitada por ninguém há quinze anos. Encantado com 
as maravilhas da fábrica, Charlie fica cada vez mais fascinado com a visita.
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BALEIRO, Zeca. Zoró: bichos esquisitos. Zoró Produções Divertidas, 2014. CD.

O Ornitorrinco, a Serpente que Queria Ser Pente, a Girafa Rastafári, 
a Joaninha Dark, a Maria Fedida e o Morcego Sanfoneiro estão entre a 
bicharada que povoa o universo lúdico e irreverente de Zoró – bichos esqui-
sitos – v. 1, o primeiro álbum infantil do cantor e compositor maranhense 
Zeca Baleiro.

DUO RODAPIÃO. Dois a dois. Minas Gerais: Duo Rodapião, 1997. CD.

O Dois a dois, primeiro CD do Duo Rodapião, é composto por canções 
tradicionais brasileiras e portuguesas e por músicas de compositores como 
Noel Rosa e Hélio Ziskind. Além dessas canções, há histórias, parlendas e 
textos ritmicamente falados. Em uma combinação vocal bastante peculiar, 
os arranjos musicais foram elaborados com poucos elementos para que a 
criança ouça as peculiaridades de cada som. Nesse CD foram utilizados voz, 
violão, metalofone, flauta, pentes, cincerros, canos e tambores.

HAPPY BABY. Nature. Estúdio Atração, 2000. CD.

CD que compila melodias populares e sons da natureza orquestradas 
especialmente para bebês. 

Internet

ABRIL Educação. Meu aplicativo de folclore. Disponível em: <https://play.google.com/
store/apps/details?id=air.Folclore&hl=pt_BR>. 

Esse aplicativo é um almanaque de cultura popular com textos e ilus-
trações de Ricardo Azevedo. Apresenta, com delicadeza, a crianças e adul-
tos, o ritmo dos versos e a sabedoria dos ditados e histórias populares. Nele 
você encontrará adivinhas, bestiários, contos, ditados, trava-línguas, par-
lendas e brincadeiras. O aplicativo é oferecido pela Abril Educação.

ANGELA Lago. Disponível em: <http://www.angela-lago.net.br>.

Página oficial da escritora para brincar com cantigas e adivinhas in-
terativas.

CIÊNCIAS Hoje das Crianças. Site da Revista Ciências Hoje das crianças. Disponível em: 
<http://chc.cienciahoje.uol.com.br/>.

Revista para crianças sobre ciências, com abordagens interativas e 
interessantes sobre os bichos, cultura, astronomia, física e plantas.
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EBC. Igarapé mágico. Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/igarapemagico>

Igarapé Mágico tem como personagens um grupo de filhotes muito 
especial da fauna brasileira: o pirarucu (Bitelo), o peixe-boi (Maná), a su-
curi (Ceci), a piranha (Cotinha), o jacaré (Jaca Zé) e a perereca (Quinha). 
Voltada para crianças em idade pré-escolar, a série foi criada para divertir 
e entreter e, ao mesmo tempo, transmitir noções de amizade e cidadania.

FOLHA de São Paulo.  Mapa do Brincar. Disponível em: http://mapadobrincar.folha.
com.br/.

Projeto que reúne 750 brincadeiras de todo o país.

O MUNDO da leitura. Site do programa Mundo da Leitura. Disponível em: <http://
www.mundodaleitura.upf.br/>.

Página interativa do programa Mundo da Leitura que disponibiliza 
jogos, adivinhas, brincadeiras e oficinas que tratam da temática aludida 
neste roteiro.

PALAVRA Cantada. Site Palavra Cantada. Disponível em: http://palavracantada.com.br/.

Página oficial do grupo musical infantil, que disponibilizada vídeos, 
canções, cantigas e aplicativos.

RICARDO Azevedo. Disponível em: <http://www.ricardoazevedo.com.br/>.

Site com todos livros do autor, pesquisas sobre cultura popular e can-
tigas populares.

SALA, André. Dragoberto – livro interativo. Disponível em: <https://itunes.apple.com/
br/app/dragoberto/id596400037?mt=8>. 

Livro interativo para crianças a partir de dois anos, com uma história 
divertida e cheia de desafios para quem está aprendendo a ler. A história 
é de um dragão diferente, o Dragoberto, que não gosta de comer churrasco, 
e, sim, melancia.
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