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Apresentação

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

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

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

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

A programação das práticas e os tipos de leitor
Se entendemos a leitura em sua acepção mais ampla, como processo de significação de textos pelo leitor, no âmbito do sistema literário autor-texto-leitor, momento em que os textos são apresentados
numa dimensão do impresso ao digital, objetiva-se abranger nesse
processo o entendimento de linguagens distintas emergentes do contexto da arte e da cultura. Parte-se do tema norteador para selecio-

9

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

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

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

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

Os tipos de leitor identificados como meditativo, movente,
imersivo e ubíquo devem coexistir, segundo reflexão de Santaella.
Não se pode ser leitor ubíquo sem que se tenha a experiência da leitura nas telas, muito menos sem que se tenha a preocupação em ler o
que nos rodeia, muito menos de ler solitária e silenciosamente. Essa
proposta constitui-se num grande desafio aos professores que ainda
não são leitores efetivos. Como conduzir processos de ensino e aprendizagem sem profissionalismo e sensibilidade? Sem serem leitores,
portanto?
Organizar práticas leitoras enquanto conjunto de ações de leitura, estruturado pelo professor, por um grupo de professores de forma
interdisciplinar e hipermidiática, para serem desenvolvidas com os
alunos de determinado nível escolar, na condição de mediadores, é
tarefa complexa que pressupõe determinação e estudos e discussões
interdisciplinares permanentes. Como selecionar textos literários,
linguagens a eles relacionadas, manifestações culturais referentes
sem o devido preparo? Destinam-se essas práticas a alunos inteligentes, com experiência significativa nas telas e nos equipamentos
móveis, com vivências culturais importantes, já conhecedores de
linguagens que, se ampliadas, poderão transformá-los em sujeitos
críticos. Objetiva-se com isso, a longo prazo, transformar hábitos de
leitura de professores e de alunos em comportamentos perenes de
leitura. A leitura deve ser compreendida como um conjunto de comportamentos determinados por processos cognitivos armazenados na
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memória do indivíduo, que emergem durante o ato de ler. Professores
e alunos precisam estar sintonizados, conectados para se aprimorarem conjuntamente pelo uso de múltiplos recursos disponíveis na diversidade de leituras que podemos realizar. Alunos/leitores e professores mediadores de leitura sempre colaboraram coletivamente nos
diferentes processos de significação dos textos. A cultura colaborativa sempre existiu, tornando-se inaceitável ser considerada apenas a
partir do advento da internet.
Faz-se necessário destacar, ainda, que a leitura compromete a
escrita como um bem cultural à medida que viabiliza o entendimento
do mundo em suas múltiplas facetas e a divulgação das experiências
nele vivenciadas, tarefa que se desenvolve no contexto da escola ou
nas práticas sociais. Atividades de escrita, a partir das possibilidades de cada leitor, foram sugeridas como parte do processo de formação de leitores que valorizam a escrita como forma de divulgação do
conhecimento, da arte, da cultura e das conquistas tecnológicas.
Todas as propostas constantes nestes Roteiros foram elaboradas
observando a multiplicidade de leitores em que se constituem professores, alunos e a necessidade de estimulá-los a desenvolver diferentes leituras como leitores diferenciados, que permitem dentro de si o
desenvolvimento dos diferentes tipos de leitor.

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

Referências
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Edunesp,
1998.
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São
Paulo: Paulus, 2004.
_______. Comunicação ubíqua. Repercussões na cultura e na educação. São Paulo:
Paulus, 2013.
_______. Contribuições do livro digital para o universo infantil. Palestra no lançamento
do Prêmio Jabuti 2015. São Paulo, 1 jul. 2015. Disponível em: <http://cbl.org.br/upload/
Palestra-Lucia-Santaella-Transcri%C3%A7%C3%A3o-22_06.pdf>. Acesso em: 20 jul.
2015.
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Percurso poético das cores: 40 anos de arte

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

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

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

Maria Lucina Busato Bueno
Pintora, desenhista,
arte-educadora e pesquisadora, Maria Lucina é
natural de Casca, RS, e
vive e trabalha em Passo Fundo. Tem Pós-Graduação em Arte, Teoria
e Métodos pela Universidade de Passo Fundo
(UPF). Foi docente de
pintura, Titular III, por
27 anos, nos cursos de
Educação Artística, Artes Plásticas e Artes Visuais da Faculdade de
Artes e Comunicação da UPF. Publicou, em 1998, seu primeiro livro, intitulado Tintas naturais: uma alternativa à pintura artística,
e seu mais recente em 2005, intitulado Vivências do fazer pictórico
com tintas naturais, ambos editados pela Editora Universidade de
Passo Fundo. Ganhou importantes premiações, dentre as quais se
destacam a Grande Medalha de Prata, em 1994, no XVIII Salão de
Artes Plásticas de Franca, SP, o 4º Prêmio, em 1994, na XVIII Edizione - Accademia Intenazionale D´Arte Moderna, em Roma, Itália, e o
2º Prêmio em 1997, na XX edição da mesma premiação, bem como o
Troféu Vasco Prado, em 2005, como artista homenageada na 11ª Jornada Nacional de Literatura. Suas exposições já percorreram, além
de Passo Fundo, diversas outras cidades do Brasil, entre as quais se
destacam Bento Gonçalves, Carazinho, Porto Alegre, Santa Maria e
Santo Ângelo, no RS, Jundiaí, Mogi-Mirim, Santo André e São Paulo,
em São Paulo, Curitiba e Londrina, no Paraná e Aracaju, em Sergi-
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pe, além de diversos outros países, como México, Canadá, Argentina e Itália. Suas obras podem ser encontradas em painéis e murais
espalhados por distintos espaços de Passo Fundo, especialmente no
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider.
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Prática leitora no Mundo da Leitura
Biografia: uma história da vida real
Objetivo:
A prática leitora Biografia: uma história da vida real tem como objetivo propor uma leitura do gênero biográfico com foco na sua característica essencial de representação humana. Busca refletir sobre suas
diferentes materialidades, em linguagens e suportes distintos. Pretende discutir crenças e fatos em torno do fazer biográfico, exemplificando
com o questionamento acerca da publicação de biografias no Brasil,
em consonância com o tema #leituraseleitoresemliberdade.

Materiais e recursos:
Livro O oitavo selo, de Heloisa Seixas
Livro O réu e o rei, de Paulo Cesar de Araújo
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Cartazes em formato A3 para a exposição de retratos
Tablets

Etapas propostas:
1.

Recepcionar os acadêmicos e apresentar-lhes o espaço do Mundo
da Leitura.

2.

Apresentar-lhes a temática da prática leitora da qual participarão e propor uma reflexão a respeito da representação humana
por meio da leitura comparativa de diferentes retratos.

3.

Exibir os retratos Bonaparte atravessando os Alpes, de Jacques-Louis David, e Bonaparte cruzando os Alpes, de Paul Delaroche,
de modo a demonstrar que, assim como o período estético, os fins
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a que se destina uma obra de arte podem alterar significativamente seu conteúdo; apresentar, a seguir, os autorretratos de
Vincent van Gogh, datados de 1886 e 1888, ambos denominados
Autorretrato como pintor, conduzindo à reflexão sobre como uma
pessoa pode se retratar de diferentes maneiras, conforme o passar do tempo e as técnicas artísticas usadas.
4.

Abordar, brevemente, o conteúdo histórico do Renascimento e
como a noção de individualidade cultivada nesse período favoreceu a representação do homem como ser individual, em especial
por meio de biografias. Para ilustrar, apresentar a obra biográfica Vidas dos melhores pintores, escultores e arquitetos, de Giorgio Vasari, sobre artistas do período.

5.

Exibir um trecho do filme O sétimo selo, de Ingmar Bergman,
que serviu de referência para o título e o desenvolvimento do
livro O oitavo selo, de Heloísa Seixas, propondo uma reflexão a
respeito da morte e do quanto o esquecimento proporcionado por
ela é temido pelo ser humano.

6.

Apresentar, então, o livro O oitavo selo, de Heloisa Seixas.
Um quase romance – é como Heloisa Seixas define O oitavo selo, que tem por protagonista um personagem da vida
real, seu marido, o escritor Ruy Castro. Intercalando ficção
e realidade, em uma narrativa hipnótica que inclui beleza e
horror, o livro mostra os diversos momentos de um homem
diante da morte. Os “selos” a que se refere o título são os
diferentes trâmites enfrentados, uma saga que inclui drogas,
alcoolismo e doenças gravíssimas. Com muitas referências
literárias, musicais e cinematográficas, o livro é resultado da
parceria de vida desses dois escritores brasileiros, começada há mais de vinte anos.
Fonte: site da editora Cosac Naify.

7.
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Listar algumas biografias escritas por outros jornalistas brasileiros, chamando a atenção para o fato de que os profissionais
da imprensa têm sido os maiores produtores de biografias no

Brasil; destacar obras de Regina Echeverria e de Ruy Castro.
8.

Apresentar o livro O réu e o rei, de Paulo Cesar de Araújo, contextualizando brevemente a situação que colocou o cantor Roberto
Carlos em conflito com o autor quando foi publicada a biografia
Roberto Carlos em detalhes. Comentar a repercussão desse fato
no país e os desdobramentos que acabou gerando.
O livro conta a história interna dessa história [a disputa judicial entre Roberto Carlos e Paulo Cesar de Araújo, que
culminou na apreensão do livro Roberto Carlos em detalhes]. Os detalhes, os bastidores. Trata de música e censura. De artistas e advogados. De entusiasmo juvenil e audiências judiciais. Da busca por fontes e negativas. Da luta
entre liberdade de expressão e controle da informação. É,
antes de tudo, a história de um biógrafo que tenta encontrar sentido nos anos dedicados a estudar a trajetória de
seu ídolo na música brasileira. É uma história ainda sem
ponto final, mas, sobretudo, por isso necessária, que deve
ser lida por todos os que se interessam pela discussão em
torno da liberdade de expressão em nosso país.
Fonte: site da editora Companhia das Letras.

9.

Exibir um trecho do programa de TV Roda Viva, com a entrevista com Paulo Cesar de Araújo sobre o caso. Analisar a contraposição de opiniões entre ele e o cantor Roberto Carlos, proposta
pelo programa.

10. Expor os diferentes objetivos presentes na produção de narrativas biográficas, conforme Mozahir Salomão Bruck, em seu livro
Biografias e literatura: entre a ilusão biográfica e a crença na
reposição do real, enquadrando nesses conceitos a obra Roberto Carlos em detalhes. Formular, a partir disso, argumentos de
base teórica capazes de contrapor as críticas feitas ao livro.
11. Apresentar a página da Asssociação Procure Saber, para contextualizar a atuação dos artistas que fazem parte desse grupo na
polêmica pela liberação de biografias não-autorizadas no Brasil.
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12. Exibir, por fim, o vídeo Biografia, do grupo Porta dos Fundos,
retomando a ideia de manipulação da obra biográfica. Concluir,
assim, a discussão a respeito das polêmicas que envolveram a
produção de obras biográficas no Brasil.
13. No espaço livre, colocar à disposição dos acadêmicos obras relacionadas ao tema abordado na prática leitora.
14. Dispor, também, no ambiente, vários retratos de diferentes épocas e autores; solicitar que os acadêmicos façam uma leitura das
obras e que por meio do aplicativo Free painter produzirem, em
grupos, seus próprios retratos com elementos, situações e estados de espírito que representem suas personalidades.
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Alunos do nível I do curso
de Pedagogia da UPF –
Campus Lagoa Vermelha, em
visita no dia 17/06/2015

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Registro iconográfico da prática leitora

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Alunos do nível I do
curso de Pedagogia da
UPF – Campus Lagoa
Vermelha, em visita no dia
17/06/2015

Exposição de
retratos
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Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Alunos do nível I
do curso Letras da
UPF – Campus Passo
Fundo, em visita no
dia 7/10/2015

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Alunos do nível I do curso
Letras da UPF – Campus
Passo Fundo, em visita no
dia 7/10/2015

Exposição de
retratos
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Atividades para serem desenvolvidas na universidade

Atividade 1 – A biografia do herói
Objetivo:
Analisar criticamente biografias de “homens célebres”, identificando-as como uma vertente dominante do gênero biográfico e um
exercício de busca da exemplaridade e singularidade humanas.

Materiais e recursos:
Livro Santô e os pais da aviação, de Spacca
Livro Vidas dos melhores pintores, escultores e arquitetos, de
Giorgio Vasari
Ensaio A ilusão biográfica, de Pierre Bourdieu
Ensaio A invenção da biografia e o individualismo renascentista,
de Peter Burke

Etapas propostas:
1.

Ler a graphic novel Santô e os pais da aviação, do quadrinista
Spacca. Conversar com os alunos sobre as diferentes histórias a
respeito de Santos Dumont que fazem parte do imaginário popular e como essa história em quadrinhos desconstrói certos mitos
que se criaram em torno dessa figura. Lembrar também outros
personagens históricos e fatos sobre eles que são retratados geralmente de forma grandiosa.
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O título honorífico pela paternidade da aviação é uma
polêmica que se arrasta há um século. [...] O cartunista
Spacca resolve colocar sua colher nessa polêmica e conta,
nos quadrinhos de Santô e os pais da aviação, a evolução
da tecnologia aeroespacial a partir da biografia romanceada de Santos-Dumont e dos irmãos Wright, desde seus
primeiros pendores e esboços até a efetiva invenção (e
sucesso) do avião, em 23 de outubro de 1906. Durante
o tortuoso percurso que levou ao voo inaugural, há espaço para inúmeras peripécias, realizações e infortúnios
vividos paralelamente pelos três e por diversos outros inventores envolvidos com o sonho de voar.
Fonte: site da editora Companhia das Letras.
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2.

Apresentar a obra biográfica de Vidas dos melhores pintores, escultores e arquitetos, de Giorgio Vasari, e solicitar a leitura da
biografia de Leonardo da Vinci. Podem também ser destacados
alguns trechos da obra que, contrastando com Santô e os pais da
aviação, são recorrentes, como certas composições anedóticas e
a presença de um pressuposto de predestinação da personagem
e a quase desconsideração da influência do ambiente social em
sua formação.

3.

Orientar a leitura por meio do ensaio A invenção da biografia e
o individualismo renascentista, de Peter Burke, publicado pela
revista Estudos Históricos, em que o autor traça um perfil da
biografia no período do Renascimento e suas diferenças em relação à produção biográfica atual.

4.

Solicitar a leitura do ensaio A ilusão biográfica, de Pierre Bourdieu, (disponível no livro Usos & abusos da história oral, com
organização de Marieta de Moraes Ferreira e Janaína Amado).
Propor a realização de um seminário em que, com base nessa
produção, discutam-se as biografias trabalhadas até então na
atividade, estabelecendo suas diferenças em relação ao desenvolvimento da narrativa e a seu conteúdo.

5.

Sugerir como leituras complementares outras obras de Spacca,
como Debret em viagem histórica e quadrinhesca ao Brasil, D.
João Carioca e As barbas do imperador, os dois últimos escritos
em parceria com Lilia Moritz Schwarcz. Tratam-se de biografias
de personagens históricas com abordagem documental em quadrinhos.

6.

Pode ser proposta, ainda, a análise individual das obras em quadrinhos apresentadas, considerando a representação da figura
do herói em si e as especificidades do gênero história em quadrinhos e suas características enquanto produção biográfica.
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Atividade 2 – A biografia do homem comum
Objetivo:
Analisar escritos de cunho biográfico que prescindem da figura do herói e reconhecer, na produção historiográfica, propostas de
desvelar, por meio de uma micro-história, o amplo contexto histórico,
social e cultural de um povo.

Materiais e recursos:
Livro O queijo e os vermes, de Carlo Guinzburg
Documentário Ônibus 174, de José Padilha
Livro A micro-história e outros ensaios, de Carlo Ginzburg
Série audiovisual O povo brasileiro, baseado na obra de Darcy
Ribeiro

Etapas propostas:
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1.

Introduzir o conceito de micro-história mediante o livro A micro-história e outros ensaios, de Carlo Ginzburg, com atenção para o capítulo V, O nome e o como. Troca desigual e mercado historiográfico.

2.

Discutir com os alunos as ideias propostas pelo autor e apresentar-lhes o livro O queijo e os vermes, (como exemplo de análise
sócio-histórica), também de Carlo Ginzburg, por meio de algumas
das máximas de Menocchio, personagem estudado nessa obra.

3.

Solicitar a leitura de O queijo e os vermes.
Um obscuro herege do século XVI é resgatado do esquecimento
por Carlo Ginzburg em O queijo e os vermes. A partir daí nasce
não uma dissertação acadêmica, mas uma das mais apaixonantes histórias sobre a Inquisição e sobre a cultura popular e erudita da época, por meio da vida de Menocchio, o moleiro, e sua
espantosa cosmogonia: “[...] tudo era um caos, isto é, terra, ar,
fogo e água juntos, e de todo aquele volume se formou uma
massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual
surgem os vermes, e esses foram os anjos...”
Fonte: site da editora Companhia das Letras.

4.

Propor, como atividade, que os alunos selecionem no livro os argumentos de Menocchio que sustentam suas ideias e os esclarecimentos do autor sobre o que teria influenciado a personagem
na formulação desses pensamentos, as formas como os colocava
para os seus contemporâneos e o impacto dessas ideias diante de
seus inquisidores.

5.

Exibir o documentário Ônibus 174, de José Padilha, e propor
uma reflexão sobre a obra audiovisual, com base na leitura do
livro A micro-história e outros ensaios.

6.

Traçar possíveis paralelos entre a história de Sandro Barbosa
do Nascimento – personagem no documentário – e de Menocchio,
considerando as particularidades da época em que cada um deles viveu, as marcas sofridas por imposições sociais e os temas
que são comuns a ambas as narrativas.
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Ônibus 174 é uma investigação cuidadosa, baseada em imagens de arquivo, entrevistas e documentos oficiais sobre o
sequestro de um ônibus em plena zona sul do Rio de Janeiro.
O sequestro ocorreu em 12 de junho de 2000, e foi filmado
e transmitido ao vivo por 4 horas, paralisando o país. O filme
narra a estória do sequestro em paralelo à estória da vida do
sequestrador, intercalando as imagens que a televisão fez da
ocorrência policial com uma narrativa que revela como um
típico menino de rua, carioca, virou bandido. As duas narrativas dialogam, formando uma realidade que transcende a
ambas, e que revela ao expectador por que o Brasil é um país
tão violento.
Fonte: site Canal Curta.

7.

Exibir o episódio 10 (A invenção do Brasil), da série audiovisual
O povo brasileiro, baseada na obra homônima de Darcy Ribeiro,
que trata das confluências e conflitos envolvidos na formação do
povo brasileiro.

8.

Discutir a relação entre uma possível microanálise histórica e
o panorama macro-histórico no caso de Sandro e as implicações
do processo de formação e desenvolvimento do país em sua história individual, bem como aquilo que seu caso nos revela em
relação ao Brasil contemporâneo, lembrando relações de poder
e segregação de outras formas existentes na sociedade italiana
renascentista de Menocchio.

9.

Pode-se convidar os alunos a produzir reflexões escritas em diferentes momentos da atividade: como uma análise das implicações das ideias de Menocchio em sua comunidade, após a leitura
de O queijo e os vermes; a comparação entre as histórias de Menocchio e Sandro, traçando seus perfis de forma paralela ou a reflexão sobre a história de Sandro como sintomática do panorama
geral da história do Brasil. Também pode ser feito um trabalho
documental em vídeo, fotografia ou em áudio de comparação entre os dois personagens e as estruturas sociais de seu tempo.

10. Sugere-se que também seja apresentado aos alunos o filme Última
parada 174, cinebiografia de Sandro dirigida por Bruno Barreto.
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Atividade 3 – A escrita jornalística da biografia
Objetivo:
Refletir sobre a produção biográfica contemporânea e o papel da
intervenção jornalística em sua constituição, considerando os métodos de pesquisa e de escrita que dão contornos diferenciados às biografias feitas por jornalistas.

Materiais e recursos:
Livro Furacão Elis, de Regina Echeverria
Livro Letra e música, de Ruy Castro
Dispositivo com acesso à internet

Etapas propostas:
1.

Convidar os alunos para acessar as páginas de redes sociais relacionadas no site de Elis Regina, que têm como temática a cantora (algumas com memes, outras com citações de letras de seu
repertório, músicas, vídeos, fotografias e documentos históricos
sobre ela). Convidá-los a explorar o site oficial da cantora, comparando seu conteúdo àquele visto em fanpages, e ouvir seus
álbuns, disponíveis em sua página para audição.
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2.

Propor a leitura do livro Furacão Elis, de Regina Echeverria.
Uma vida em que tudo aconteceu depressa demais - assim foi
a vida de Elis Regina, um turbilhão da infância à morte prematura e trágica. Furacão Elis é uma biografia que enreda o leitor
neste turbilhão e procura iluminar todas as facetas de uma
mulher difícil e apaixonante, obstinada e insegura. Segundo
a autora, Elis Regina Carvalho Costa “rompeu com a prudência e se atirou ágil e rapidamente em seus desejos. Superou
acusações, rótulos, cobranças. Confundiu, anarquizou, gritou
e esperneou. Não levou desaforo para casa. Foi uma mutante
especialíssima, uma mulher valente, uma artista excepcionalmente talentosa”, e que como bem resumiu seu amigo, o produtor e diretor musical Fernando Faro: “Morreu de inocência.”
Fonte: site de Regina Echeverria.
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4.

Promover um debate sobre a obra, levando em consideração os
conceitos formados a respeito da cantora por meio das leituras
anteriormente realizadas em seu site e em redes sociais.

5.

Questionar até que ponto esses pensamentos entraram em conflito ou dialogaram com o texto do livro.

6.

Estimular a leitura do ensaio Sola do Sapato, do livro Letra e
música, de Ruy Castro, e discutir se o tipo de trabalho jornalístico e investigativo descrito pelo autor transparece na escrita da
biografia Furacão Elis. Pode-se chamar a atenção ao que coloca
Ruy Castro, para o número de depoimentos diretamente transcritos no livro de Regina Echeverria, e a sua importância para a
construção narrativa da obra.

7.

Solicitar a leitura do ensaio Construindo biografias... historiadores e jornalistas: aproximações e afastamentos, de Benito Bisso Schmidt, publicado pela revista Estudos Históricos, em que
o autor discute a emergência do gênero biográfico no Brasil, o
fenômeno da adesão expressiva dos jornalistas à escrita de biografias, e compara a produção biográfica de jornalistas com a de
historiadores.

8.

Propor, a partir da reflexão suscitada pelo ensaio de Schmidt,
uma análise de outras biografias escritas por jornalistas, com o
objetivo de determinar se há características em comum nessas
obras que permitem sustentar a existência de um estilo jornalístico de escrita do gênero. Podem ser analisadas obras como: O
anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues, de Ruy Castro,
Elis Regina: nada será como antes, de Julio Maria, e Chatô: o rei
do Brasil, de Fernando Morais.
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Atividade 4 – A biografia literária
Objetivo:
Discutir a possibilidade de uma biografia literária, em que a
fronteira entre texto histórico e texto literário seja rompida, bem
como propor uma reflexão sobre a necessidade humana de autorrepresentação e de registro de sua passagem pelo mundo, em uma tentativa de ludibriar a morte.

Materiais e recursos:
Livro O oitavo selo, de Heloisa Seixas
Filme O sétimo selo, de Ingmar Bergman
Livro Biografias e literatura: entre a ilusão biográfica e a crença na
reposição do real, de Mozahir Salomão Bruck
Dispositivo com acesso à internet

Etapas propostas:
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1.

Exibir o filme O sétimo selo, de Ingmar Bergman.

2.

Apresentar diferentes representações da morte nas artes visuais e identificar nelas uma relação com a morte que pode ser
associada ou distanciada daquela estabelecida no filme. Podem
ser exibidas as seguintes obras, entre outras:

A morte disputando uma partida de xadrez
Albertus Pictor, Diocese de Estocolmo

Vanitas - 1650
Simon Renard de Saint-André (1613–1677)
Lyon, Museé des Beaux-Arts

Orange Car Crash (5 Deaths 11 Times in
Orange) (Orange Disaster) - 1963
Andy Warhol (1928-1987)
Turin, Galleria Civica d'Arte Moderna e
Contemporanea
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Tightrope Clara
Marianna Gartner
(1963 - atual)
Coleção particular

3.

Sugerir uma visita ao site de Marianna Gartner para apreciar
mais obras de sua produção artística, em que se repete a temática da morte e o sentimento de ambiguidade fundamentado na
aberração transformada em normalidade.

4.
5.

Solicitar a leitura do livro O oitavo selo, de Heloisa Seixas.
Solicitar a leitura do capítulo V, Biografia literária: apontamentos para a construção de um conceito, do livro Biografias e literatura: entre a ilusão biográfica e a crença na reposição do real,
de Mozahir Salomão Bruck.

6.

Realizar um seminário dividido em três momentos:
-- Discutir, em um primeiro momento, a relação do livro de Heloisa Seixas com o filme de Ingmar Bergman;
-- Discutir, então, as formas de representação da morte presentes no livro e a relação que as personagens e o leitor assumem
com essas figuras, comparando essa leitura à do filme e à das
artes visuais;
-- Com base na leitura do capítulo do livro de Mozahir Salomão
Bruck, fazer uma análise da obra O oitavo selo, apontando
suas características correlatas às estabelecidas pelo autor
como próprias das biografias literárias.

7.
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Solicitar uma produção escrita dos alunos (ensaio ou artigo científico) sobre um dos assuntos tratados durante o seminário.

Atividade 5 – O homem no espelho
Objetivo:
Discutir, por meio da arte e do registro histórico, a autorrepresentação simbólica do homem e a relação que estabelece com a sua
própria subjetividade.

Materiais e recursos:
Livro Cartas a Théo, de Vincent van Gogh
Livro Vincent van Gogh: visão e realidade, de Ingo F. Walther
Livro Lendo imagens: uma história de amor e ódio, de Alberto
Manguel
Dispositivo com acesso à internet

Etapas propostas:
1.

Apresentar aos alunos os autorretratos de Vincent van Gogh:

Autorretrato como pintor
Paris, setembro/novembro de 1886
Vincent van Gogh (1853-890)
Van Gogh Museum, Amsterdã
(Vincent van Gogh Foundation)
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Autorretrato com orelha enfaixada
Arles, janeiro de 1889
Londres, Courtauld – Institute Galleries

Autorretrato
Saint-Rémy, setembro de 1889
Paris, Musée d`Orsay
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2.

Conduzir uma leitura coletiva das obras, traçando aspectos particulares das pinturas e dos elementos que podem ser considerados
paralelos entre elas. Observar o fato de que cada uma das obras
foi produzida em um período criativo distinto do artista: a primeira durante sua estada em Paris, a segunda em Arles e a terceira
durante sua internação no hospital psiquiátrico, em Saint-Rémy.

3.

Dividir a turma em grupos menores. Cada pequeno grupo se
encarregará da análise de uma das obras. Apresentar-lhes os
livros Cartas a Théo, de Vincent van Gogh, e Vincent van Gogh:
visão e realidade, de Ingo F. Walther, para fundamentar a leitura dos autorretratos.

4.

Propor a leitura do livro Vincent van Gogh: visão e realidade.
Cada grupo lerá o capítulo correspondente ao período de produção da obra que irá analisar.

5.

Solicitar a leitura de Cartas a Théo, pedindo que os alunos detenham-se nas cartas escritas em datas próximas à produção dos
autorretratos.

6.

Sugerir o acesso a outras obras de Vincent van Gogh no site do
Van Gogh Museum ou no Google Art Project.

8.

Realizar um seminário em que a justaposição das leituras feitas
pelos grupos, levando em conta o aspecto técnico do texto de Walther e as questões pessoais levantadas pelas cartas, apresentem
possibilidades de leituras mais aprofundadas dos autorretratos,
considerando a importância da relação entre a vida e a obra de
Van Gogh.

10. Propor aos alunos a leitura do capítulo Filôxenos: a imagem
como reflexo, do livro Lendo imagens: uma história de amor e
ódio, de Alberto Manguel, e com base nele solicitar a produção
de um ensaio que trate da relação do homem com a própria imagem e sua representação simbólica, considerando a evolução dos
autorretratos de van Gogh.
11. Outros pintores podem ser sugeridos como base de análise para
esse trabalho: Albrecht Dürer, Rembrandt Harmenszoon van
Rijn, Yolanda Mohalyi, José Antônio da Silva, Tarsila do Amaral
ou Frida Kahlo.
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um regime fundamentalista xiita. Bisneta de um imperador do país, sua
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seu mundo, a sua única realidade era a criação poética”, e que “toda a biografia que se inventar não lhe serve”. No entanto, conclui, ao apresentar o
livro de Elisa Lucinda, que o que ela escreveu constitui-se em uma “refinada costura entre o texto de Lucinda e a palavra daquele que apenas existiu
por via da palavra.”
MORAIS, Fernando. Olga. 16. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
Fernando Morais, na introdução do livro, diz que a vida de Olga Benário Prestes é “uma história que me fascina e atormenta desde a adolescência, quando ouvia meu pai referir-se a Filinto Müller como o homem
que tinha dado a Hitler, ‘de presente', a mulher de Luís Carlos Prestes,
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uma judia comunista que estava grávida de sete meses”. E de algo que, a
princípio, povoava sua imaginação, o autor aprofundou-se em pesquisas e
entrevistas sobre sua personagem, para recriá-la em uma narrativa, que
segundo ele, “relata fatos que aconteceram exatamente como estão descritos no livro”.
MORIN, Edgar. Meus demônios. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
Edgar Morin faz uma retomada de sua vida intelectual, em uma obra
que se caracteriza como biográfica à medida que o autor afirma não ser “daqueles que têm uma carreira, mas dos que têm uma vida”. Ao mesmo tempo,
distancia-se de uma exposição pessoal profunda, pois não tem a pretensão
de expor sentimentos ou relações íntimas, mas sua trajetória profissional e
a relação com seus demônios interiores, que propõe assumir conscientemente a partir dessa reflexão e da capacidade de dialogar com eles.
CASTRO, Ruy. O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Diz-se que a vida de Nelson Rodrigues (1912-1980) foi mais espantosa do que qualquer uma de suas histórias, mesmo se comparada a peças
como Vestido de noiva e Boca de ouro, romances como Asfalto selvagem e O
casamento ou ainda aos contos de A vida como ela é. Para escrever O anjo
pornográfico, Ruy Castro entrevistou 125 pessoas que conheceram intimamente Nelson Rodrigues e sua família. O livro ganhou o Prêmio Jabuti
1993 de melhor capa.

Audiovisual
PERSÉPOLIS. Marjane Satrapi; Vicent Paronnaud. França: Europa filmes, 2007.
Adaptação audiovisual da narrativa gráfica homônima de Marjane
Satrapi, que conta sua vida e a experiência desde a infância com os conflitos e regimes políticos totalitaristas da história recente de seu país: o Irã.
O longa-metragem de animação foi vencedor do Festival de Cannes e teve
indicação ao Oscar como melhor filme de animação.
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FRIDA. Direção: Julie Taymor. EUA; Canadá: Imagem Filmes, 2002. 123min.
Com uma proposta estética que dialoga livremente com as obras de
Frida Kahlo e o retrato de um México colorido e tradicional, o filme vai da
adolescência da pintora até a fim de sua vida, com foco em seu relacionamento conturbado com Diego Rivera e nas questões de saúde que a perturbaram durante toda a vida.
OLGA: muitas paixões numa só vida. Direção: Jayme Monjardim. São Paulo: Europa
filmes, 2005. 140 min.
O filme trata da história da militante comunista Olga Benário, seu
envolvimento com o cenário político brasileiro durante o governo de Getúlio Vargas, quando atuou na tentativa de um golpe comunista que ficaria conhecido como Intentona Comunista, e de seu envolvimento com Luís
Carlos Prestes.
GONZAGA – de pai pra filho. Direção: Bruno Silveira. Brasil: Downtown Filmes, 2012.
120min.
Dirigido por Bruno Silveira, que estreou no cinema com o filme 2 filhos
de Francisco, Gonzaga – de pai para filho trata da relação de Luiz Gonzaga
com Gonzaguinha, e tem como base fitas em que Gonzaguinha registrou
entrevistas com o pai. À medida que toma essas gravações como um fio
condutor para a narrativa, o filme usa flashbacks para contar a trajetória
do rei do baião, numa espécie de legado deixado a seu filho.
A JORNADA de Josué. Passo Fundo: ALJOG, 2011. UPFTV, (Acervo ALJOG). 90 min.
Documentário comemorativo aos 90 anos de nascimento do escritor
Josué Guimarães associados aos 30 anos de existência das Jornadas Literárias de Passo Fundo. Josué foi o primeiro escritor a dar respaldo à ideia
de se fazer um encontro entre leitores e escritores na cidade. É retratada a
sua trajetória desde o início de sua carreira como jornalista até a sua consolidação como ficcionista, com depoimentos de sua esposa e filhos, de críticos
literários, amigos e outros escritores como Moacyr Scliar, Luís Fernando
Verissimo e Ignácio de Loyola Brandão.
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Internet
VAN GOGH MUSEUM. Disponível em: <http://www.vangoghmuseum.nl/>. Acesso
em: 30 jun. 2015.
Site do Van Gogh Museum, espaço que abriga a maior coleção de trabalhos de Vincent van Gogh. O site permite a visualização, download e
compartilhamento de diversas obras do pintor e de seus contemporâneos,
além de trazer análises e comentários sobre as obras e o desenvolvimento
do artista, materiais didáticos para professores e notícias sobre as atividades do museu.
GOOGLE CULTURAL INSTITUTE. Disponível em: <https://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=pt-BR>. Acesso em: 30 jun. 2015.
Museu virtual do Google que reúne coleções e exposições de diversos
museus e acervos em todo mundo. Esse espaço tem como objetivo preservar e promover a cultura, tornando-a acessível on-line, com ferramentas
de busca e compartilhamento de obras. Subdivide-se em três áreas diferentes: o Google Art Project (espaço específico para exposições artísticas),
o Momentos Históricos (com registros documentais e detalhes de grandes
momentos da história da humanidade) e o World Wonder Project (com exposições e informações sobre maravilhas do mundo moderno e antigo, além
de usar a tecnologia Street View).
WARBURG - BANCO COMPARATIVO DE IMAGENS. Disponível em: <http://warburg.
chaa-unicamp.com.br/>. Acesso em: 30 jun. 2015.
O banco comparativo de imagens Warburg reúne ao todo 12.406 imagens de obras de mais de 2 mil artistas e favorece a busca associativa por
temáticas, autores, período, elementos específicos das obras, etc. É um espaço virtual do Centro de História da Arte e Arqueologia da Universidade
Estadual de Campinas.
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