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APRESENTAÇÃO
A importância da leitura dentro e fora da
escola, dentro e fora da universidade
Prof. Dr. Tania Mariza Kuchenbecker Rösing1
“São suas práticas da leitura e da escrita, mais do que nossos discursos, que vão decidir a sobrevivência ou a morte do livro, o apagamento do passado ou sua presença perpetuada”.
Roger Chartier; Anne-Marie Chartier, 2016, p. 87.

Introdução
A proposta sempre renovada de práticas leitoras hipermidiais,
planejadas e realizadas no contexto do Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, laboratório de leitura
do Curso de Letras do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade de Passo Fundo, e a sua continuidade por quase duas
décadas, permite que se prossiga compartilhando os caminhos percorridos com professores e estudantes de diferentes níveis e sistemas
de ensino. Objetiva-se, com isso, identificar os princípios teóricos que
as subsidiam e os efeitos alcançados entre profissionais que atuam
como agentes de leitura e os leitores em formação, proporcionando,
desse modo, momentos de reflexão sobre seu formato, sua complexidade, e as possibilidades de sua continuidade, de sua pertinência por
ser um trabalho sistemático.

1

Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pós-Doutora pela Facultad de Educación da Universidad de Extremadura, Badajoz, Espanha. Professora dos Programas
de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo e da Universidade Regional Integrada-Frederico Westphalen. Coordenadora do Centro de Referência de Literatura e Multimeios da UPF. Pesquisadora Produtividade CNPq.
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Entre os compromissos que são assumidos com crianças e jovens
pelas agências promotoras do ensino e da aprendizagem, especialmente a escola e a universidade, o ato de ler precisa ser encarado
como uma das funções mais complexas do cérebro humano, uma vez
que abrange amplos processos cognitivos e psicolinguísticos. Abrange, portanto, o desenvolvimento de potencialidades desses sujeitos
para atuar no mundo, não apenas identificando sinais, símbolos, textos, mas podendo criar mecanismos críticos que precedem a interação e a integração nos diferentes lugares e nas distintas situações em
um mundo cada vez mais tecnológico.
Faz-se necessário lembrar que, em sentido restrito e no contexto de um sistema alfabético, ler consiste em estabelecer uma relação entre grafema (sinal gráfico, as letras do alfabeto) e fonema (os
sons característicos de um sistema linguístico), a partir da qual será
possível a produção de significado. Em sentido amplo, ler deve ser
entendido como o estabelecimento de uma relação entre um símbolo
(sons, cores, ícones, gestos, letras) e um significado (por exemplo, o
desenho de uma caveira, indicando perigo). Ler é compreender textos, interpretá-los e apropriar-se de seus conteúdos em suas relações com linguagens artísticas e manifestações culturais. Muitas
aprendizagens significativas se efetivam por meio da habilidade de
descobrir e de interpretar o mundo, a partir do universo da família,
do envolvimento com os diferentes grupos da escola e da sociedade,
pelas possibilidades de interpretar o que subjaz ao escrito, ao representado, ou seja, os não ditos. É o ato de ler entendido como parte do
desenvolvimento humano dos estudantes, dos professores, do público
em geral. E na sua promoção, emergem inconfundíveis “rotinas”.

Rotinas de leitura
O processo de desenvolvimento da leitura nos seres humanos
está vinculado ao estabelecimento de práticas de leitura rotineiras
entre adultos, jovens e crianças desde a gestação das últimas, ainda
no útero materno. Mais especificamente, entre a mãe e o filho, entre o
pai e o filho, entre os avós e o neto. A abrangência do desenvolvimento
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da leitura inicia na família/programas de saúde pública (PIM – Programa Primeira Infância Melhor)2, no período de gestação do bebê,
momento este de preparação da gestante como leitora. Nesse sentido,
propõem Tussi e Rösing, no contexto do Programa Bebelendo,
uma ação de incentivo à leitura que se inicie com a conscientização da gestante e que tenha continuidade com atividades envolvendo pais, cuidadores e
seus bebês durante os 3 primeiros anos de vida. Para tanto, deve ser um programa educacional – não paternalista – vinculado a programas de promoção
da saúde e que envolva, preferencialmente, crianças que vivem em condições
desfavoráveis, atuando, assim, como um instrumento capaz de amenizar as
desigualdades sociais (2009, p. 142).

Desenvolve-se, nesta primeira fase da formação leitora da gestante, a leitura silenciosa, solitária, meditativa paralelamente à leitura em voz alta de narrativas, poemas, e pela proposição de brincadeiras como parlendas, travalínguas, quadrinhas, canções. São
atividades leitoras feitas durante a gestação e que serão repetidas
pela mãe, pelo pai, pelos avós para o bebê após seu nascimento. Não
se está defendendo a realização de rotinas automatizadas, mas momentos de leitura prazerosos, de ampliação do conhecimento das
diferentes espécies literárias, de aprofundamento da sensibilidade
pelo viés da experiência estética. Mais adiante, entre o professor e
o pequeno leitor em formação, há que se assegurar a presença e a
permanência de livros, de revistas, de textos apresentados em distintas materialidades, entre os brinquedos aos quais as crianças têm
acesso. Há que se assegurar o direito ao manuseio desses materiais,
colocando-os em lugares de aproximação fácil que possam estimular
as crianças a manuseá-los.
O que deve levar os pais a promoverem ações de leitura para seus filhos é o
amor que sentem por eles e a certeza de que essas ações reforçam o vínculo
afetivo e contribuem para o desenvolvimento intelectual, cultural e social da
criança. Ações de incentivo à leitura, com o objetivo de desenvolver comportamentos de leitura na criança, devem aproximar pais e filhos de livros, livrarias, bibliotecas e capacitar os pais para desempenhar a tarefa de mediadores
dessas ações. Com isso, é possível transformar crianças em leitores precoces
com sensibilidade plena e permanente (TUSSI; RÖSING, 2009, p. 142).
2

Informações sobre o PIM disponíveis em <http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/>.
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Quando pais e professores se constituem como exemplo diário
de aproximação com materiais de leitura, plenos de entusiasmo e
sem preguiça de tecer comentários sobre determinada experiência
leitora, o envolvimento com certos produtos, com certos livros, reproduz essa alegria, despertando a curiosidade de seus filhos, de seus
alunos. Também estes passarão a incluir em sua rotina diária o momento da leitura, a fim de satisfazerem sua curiosidade sobre textos
que lhes causam determinada estranheza. Para se transformarem
em leitores, faz-se necessário, em um primeiro momento, ter acesso
a materiais de leitura, entre os quais se encontram livros, revistas,
histórias em quadrinhos, etc. Posteriormente, ter acesso a textos
apresentados em outros suportes, produzidos em outras linguagens.
Destaca-se entre as necessidades a importância da voz nos diálogos empreendidos entre adultos e crianças permanentemente. Nas
canções cantadas para as crianças; nas histórias narradas em voz
alta; nas brincadeiras de diferentes naturezas desenvolvidas com a
criança, em que se realiza a recitação de parlendas, de travalínguas,
importa o cuidado com o uso de distintas tonalidades enunciadas
pelo adulto em interação com a criança em diferentes situações, em
diferentes circunstâncias. Tudo para marcar o ritmo, o tom, as possibilidades de sentido. Essas rotinas propiciam à criança a descoberta
da existência da voz que se modifica em função de uma dada situação.
Defende-se a leitura como um processo de atribuição de significados, a partir da ação do leitor e de sua interação com o texto,
observando-se as vivências desse interlocutor, suas experiências sociais e culturais, seu conhecimento prévio. Não se desconsidera, nesta perspectiva, a importância do texto. Destacam-se, isto sim, a circunstância da leitura, o contexto vivenciado pelo leitor no momento
da leitura e, ainda, as condições de interação desse leitor com o texto. Juntem-se a essas condições a disposição do leitor para ler, para
construir significados, para se apropriar deste ou daquele significado
como valor vital. As muitas leituras que podem ser efetivadas, por
isso mesmo, viabilizam o entendimento de que é necessário ler, ler e
entender, ler e interpretar para que se tenha autonomia de pensamento e de ação.

10
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Tais considerações permitem que se entenda a permanência do
ato de ler como foco de estudos, pesquisas, práticas, devidas ao seu
potencial no processo de construção de conhecimentos assumido pelo
leitor em formação, pelo leitor proficiente, no desenvolvimento de
sua sensibilidade, na sustentação do processo de atribuição de significados ao material de leitura.
Ao observar o mundo e os segmentos que o compõem, o sujeito
leitor tem a oportunidade de compreender o que está posto, o que
está dito, o que está explicitado e de entender ainda os não ditos. O
mesmo processo acontece quando se está diante de um texto, apresentado em um dos formatos, do impresso ao digital: faz-se necessário entender o que está explicitado bem como entender o que subjaz
nas entrelinhas, independentemente do suporte. A preocupação com
os diferentes modos de ler e de escrever contemporâneos determina
uma observação mais atenciosa dos professores de diferentes níveis
de ensino, dos pais e das autoridades educacionais relativamente aos
interesses, às preferências e às necessidades de crianças e jovens na
aproximação com materiais de leitura. Tal fato implica, portanto, o
envolvimento com materiais impressos – livros, revistas, histórias
em quadrinhos, jornais, manuais –, com textos apresentados em diferentes suportes digitais – smartphones, tablets –, com linguagens
artísticas – teatro, pintura, música, dança, escultura, ilustração, fotografia –, com manifestações culturais – folclore, cultura popular,
grafite.
Essa amplitude demonstra o compromisso dos leitores e dos
leitores em formação contemporâneos com a circulação de textos do
impresso ao digital, com a circulação social nos diferentes espaços,
do urbano ao rural, do universitário ao ensino fundamental, com a
família em suas ligações com diferentes grupos sociais e profissionais. A leitura implica sentidos, significados. Desenvolve-se a partir
de um leitor situado em determinado espaço, em determinado tempo,
na diversidade dos suportes, em determinada relação com o material
específico a ser significado, em determinada circunstância, a partir
das histórias e das vivências desse leitor situado, promovendo uma
ação prazerosa.

11
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Há que se estabelecer rotinas de leitura. De livros, revistas, histórias em quadrinhos e jornais. De conteúdos veiculados em meio
digital. De comparação de um mesmo tema apresentado em distintos suportes, com diferentes tons, identificadas as diversas interlocuções, as diferentes intenções. De emergência em qualquer espaço e
tempo a partir do manuseio de equipamentos móveis. De elaboração
de comentários sobre os conteúdos lidos. De estímulo ao envolvimento com novos materiais de leitura.
Nas diferentes faixas etárias, o que muda são os materiais de
leitura. O entusiasmo pelo ato de ler deve permanecer. O desejo de
divulgar as experiências vividas na leitura e por intermédio dela deve
ser uma constante. São rotinas de leitura que, ao lado do desenvolvimento de hábitos de higiene, do aprendizado de normas de conduta
de direitos e deveres individuais e sociais, sem dúvida, precisam ser
cultivadas, marcando o agir e o sentir.
Nas práticas leitoras hipermidiais, sugeridas pelos integrantes
do Mundo da Leitura, a rotina constitui-se em abordar, em equipe interdisciplinar, leitura-literatura-artes-manifestações culturais-tecnologias, tudo do impresso ao digital, a partir de um tema gerador das
reflexões, observados os subtemas peculiares às distintas faixas etárias.

Práticas de leitura hipermidiais
A cada ano, seleciona-se um tema geral e, a partir dele, criam-se subtemas para nortear a elaboração das distintas atividades direcionadas às faixas etárias que participarão das práticas leitoras
hipermidiais. Esta primeira rotina, entendida como primeira etapa,
orienta o planejamento e a execução de ações capazes de provocar
o desenvolvimento cognitivo e a sensibilidade. Não é um trabalho
intuitivo, requer reflexão, pesquisa, planejamento, condições de implementação, execução, avaliação.

12
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Nesta edição, o tema selecionado foi Leituras transgressoras, leitores jovens, suportes e linguagens. Pretendeu-se, com o tema, apresentar textos relacionados a variadas linguagens que são do gosto
de crianças e jovens, mas não encontram respaldo na escola, na
universidade, na crítica tradicional. Circulam livremente entre as
diferentes tribos sociais a que pertencem essas crianças e esses jovens, são adquiridos em livrarias, em sites de editoras em formato
físico ou digital. Seus conteúdos são discutidos especialmente pelos
jovens e seus pares, são indicados independentemente da vontade
ou do conhecimento dos professores, dos pais. Apresentam temas de
preferência desse público, linguagem original que nem sempre tem a
dimensão da linguagem dos textos reconhecidos como literários. Podem chegar a crianças e jovens por intermédio da linguagem fílmica,
baseada no original impresso. São apreciados, também, pelos efeitos
de campanhas publicitárias que os divulgam, e se encontram fora do
circuito escolar e universitário.
Outros textos são literários, mas por terem sido publicados na
primeira metade do século XX, hoje são explorados nos formatos fílmico, televisivo ou quadrinizado. As obras originais são consideradas, no olhar de determinados professores, muito distantes do gosto
de crianças e jovens, obras estas que não são (re)lidas na escola, na
universidade, não são atualizadas pela leitura. Muitos desses textos
estão no domíno de leitores fãs que passam a emitir opiniões no meio
digital sobre seu conteúdo, sobre recursos estilísticos, assumindo a
posição de leitores e de autores desse mesmo título. Pode-se verificar
os efeitos do tema na seleção de obras, de linguagens e de manifestações culturais na elaboração dos seguintes subtemas, títulos dos
módulos destinados a diferentes grupos:

13
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Educação Infantil: Medo de quê? Diferentes faces do medo infantil
Objetivo: Contribuir com a desmistificação do medo infantil de
forma lúdica e bem-humorada, a fim de facilitar o diálogo entre
crianças e professores.
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – No covil dos vilões: a
representação do mal nas histórias
Objetivo: Explorar elementos simbólicos de histórias infantis
tradicionais e contemporâneas relacionados à representação dos
vilões.
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Sítio do Picapau Amarelo: entre leituras e aventuras
Objetivo: Incentivar os estudantes a ler e interagir com a grande
obra de Monteiro Lobato: o Sítio do Picapau Amarelo.
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Narrativas confessionais: as multifaces dos diários
Objetivo: Reconhecer as características do gênero textual narrativas confessionais, a partir de diários.
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Narrativas visuais:
a leitura da imagem na contemporaneidade
Objetivo: Promover a leitura crítica de imagens (fotografia, quadrinhos, audiovisuais, publicidade, pintura, gravura, desenho,
arte digital, grafite) percebendo-as em seu potencial estético,
narrativo, híbrido e hipermidial.
Ensino Médio – Narrativas distópicas: jovens em confronto
com a sociedade
Objetivo: Apresentar as narrativas distópicas, que retratam sociedades futuristas vivendo em condições de opressão, desespero
ou privação, estabelecendo relação com a sociedade atual e seu
comportamento.

14
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Ensino Superior – Corações descontrolados: ciúme, paixão e
crime passional
Objetivo: Ler a obra Otelo, de William Shakespeare, promovendo a discussão do tema: ciúme, paixão e crime passional, evidenciando também em textos de outras linguagens, como música,
pintura, história em quadrinhos e filme.
A partir da seleção do tema e dos subtemas/títulos referidos,
iniciam-se as pesquisas bibliográficas para encontrar textos, preferencialmente literários, capazes de atrair a atenção dos diferentes
públicos não apenas por seu conteúdo, mas, de modo especial, por
apresentarem, em sua estrutura discursiva externa, recursos de linguagem que comprovam a sua originalidade em termos de riqueza
vocabular, requintes sintáticos, plurissignificação. Se não for literário, o texto deve, ao menos, estar incluído entre preferências ou interesses dos diferentes grupos de leitores, mesmo não contando com o
aval da crítica autorizada. Faz-se necessário lembrar que, entre seus
escritos, Eco deixou o seguinte registro para a reflexão de quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a singularidade do texto
literário:
Estamos circundados de poderes imateriais que não se limitam àqueles que
chamamos de valores espirituais, como uma doutrina religiosa. [...] E entre
esses poderes, arrolei também aquele da tradição literária, ou seja, do complexo de textos que a humanidade produziu e produz não para fins práticos
(como manter registros, anotar leis...), mas [...] que se leem por deleite, elevação espiritual, ampliação dos próprios conhecimentos, talvez por puro passatempo, sem que ninguém nos obrigue a fazê-lo (com exceção das obrigações
escolares) (ECO, 2003, p. 9).

A magnitude do texto literário precisa ser reconhecida pelos leitores em formação e, em especial pelos leitores com potencial para fazer mediação de leitura. A experiência estética precisa ser vivenciada
com a tentativa de reproduzi-la a outros leitores: “A leitura literária
supõe iniciar uma viagem através das palavras que nos vão mostrar
a verdade das coisas e será precisamente nesta verdade onde encontraremos o deleite estético” (QUILES, 2013, p. 384, tradução nossa).

15
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Linguagens artísticas como pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema, escultura, instalação, arquitetura, novela, web design,
moda, decoração, paisagismo podem ser acionadas e, assim, vinculadas como conteúdos de leitura no contexto de determinada prática,
além de textos de autores que representem as vozes das periferias. A
inclusão dessas linguagens pressupõe que elas façam parte do conjunto de textos, assim considerados enquanto unidades de sentido,
a serem lidos pelos leitores participantes dessa complexa atividade
leitora.
Não podem ser taxados de alienados os leitores contemporâneos
que incluem em suas leituras as outras linguagens referidas, ao lado
de textos literários. São os leitores contemporâneos que apresentam
novos modos de ler e para quem são necessárias propostas de leitura
diferenciadas, originais, abrangentes.

Formação de leitores/tipos de leitores
O desencadeamento do processo de formação de leitores, vinculado à gestante e ao bebê, abrange dois tipos de leitura: em voz alta,
para apreciação do ritmo, da sonoridade, das figuras de linguagem,
da riqueza vocabular, das estruturas sintáticas originais; silenciosa,
solitária, reflexiva, para constituir-se como uma verdadeira experiência estética individual. É o momento de alimentar a curiosidade
da mãe sobre o conteúdo e a forma utilizada nos textos literários
que servirão não apenas para sua autorreflexão, enquanto leitora
em formação, mas para serem reproduzidos para o bebê desde a vida
intrauterina, a partir dos seis meses de gestação, e pela vida afora.
É um chamamento de atenção sobre a importância, por exemplo, da
ilustração na editoração de um texto literário para crianças da educação infantil e dos anos iniciais. É um despertamento da curiosidade sobre os diferentes usos da linguagem, totalmente distanciados da
comunicação diária. Instala-se neste momento um compromisso com
o prazer de ler.

16

no_covil_dos_viloes.indd 16

02/09/2016 14:19:06

Certamente a leitura silenciosa, solitária, individual, reflexiva
propicia aos leitores em formação, representantes de distintas faixas etárias, de diferentes públicos, uma contemplação dos materiais
de leitura que lhes são atraentes por seu conteúdo, por sua forma,
permitindo-lhes fazer uso da imaginação, de suas competências cognitivas, provocando um aprofundamento do diálogo entre o leitor e
o conteúdo do texto literário, que passa a ser significado. É o leitor
meditativo, contemplativo, caracterizado por Santaella:
Esse leitor não sofre, não é acossado pelas urgências do tempo. Um leitor que
contempla e medita. Entre os sentidos, a visão reina soberana, complementada pelo sentido interior da imaginação. Uma vez que estão localizados no
espaço e duram no tempo, esses signos podem ser continua e repetidamente
revisitados. Um mesmo livro pode ser consultado quantas vezes se queira,
um mesmo quadro pode ser visto tanto quanto possível. Sendo objetos imóveis, é o leitor que os procura, escolhe-os e delibera sobre o tempo que o desejo
lhe faz dispensar a eles. Embora a leitura da escrita de um livro seja sequencial, a solidez do objeto livro permite idas e vindas, retornos, resignificações
(2004, p. 24).

Textos de natureza diversa, apresentados em diferentes suportes, são disponibilizados aos leitores participantes da prática, a fim
de que possam acionar, a cada leitura, o tipo de leitor existente em
si, capaz de dar conta das instâncias de compreensão, interpretação,
apropriação, circulando na variedade das linguagens e das manifestações culturais, independentemente do suporte.
Pode-se equivaler o leitor meditativo ao leitor tradicional, entrelaçado apenas com livros, cuja grande característica é a competência
para a realização de uma leitura profunda. Esse tipo de leitor tem
lugar na contemporaneidade, sendo fundamental sua função no entendimento da complexidade dos diferentes tipos de textos que coexistem em uma prática leitora hipermidial.
Ao lado da contemplação, surge a oportunidade de observar-se
o mundo em ebulição desde a Revolução Industrial, conferindo movimentos, luzes, cores aos diferentes cenários, chamando a atenção
do leitor que se move e constata as transformações urbanas de diferentes naturezas em função do progresso, das novas tecnologias da
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época, como o telefone, o telégrafo. É o leitor movente, fragmentado,
caracterizado por Santaella: “Aparece assim, com o jornal, o leitor
fugaz, novidadeiro, de memória curta, mas ágil. Um leitor que precisa esquecer, pelo excesso de estímulos, e na falta do tempo para
retê-los. Um leitor de fragmentos, leitor de tiras de jornal e fatias de
realidade” (2004, p. 29).
O final do século XX e a entrada do século XXI são pródigos pelo
surgimento da era digital. “Tendo na multimídia seu suporte e na hipermídia sua linguagem, esses signos de todos os signos estão disponíveis ao mais leve dos toques, num clique de um mouse” (SANTAELLA,
2004, p. 32). Emerge nesse contexto de telas o leitor imersivo, que, na
perspectiva de Santaella, “[...] trata-se, na verdade, de um leitor implodido cuja subjetividade se mescla na hipersubjetividade de infinitos
textos num grande caleidoscópio tridimensional onde cada novo nó e
nexo pode conter uma outra rede numa outra dimensão” (2004, p. 33).
Avançando nessa classificação, faz-se necessário enfatizar que, antes dos celulares, dos smartphones dos tablets, equipamentos móveis
por excelência, a conexão das pessoas às redes estava na dependência
direta de uma interface fixa viabilizada com os computadores de mesa.
Vive-se um outro tempo. Equipamentos móveis, agora, são acionados
pela mobilidade física das pessoas. Vive-se o momento da ubiquidade:
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 no momento, o que nos transmite um sentimento de onipresença. Corpo, mente e vida ubíquas (SANTAELLA, 2013, p. 16).

Emerge nesse contexto o leitor ubíquo:
[...] o que estou chamando de leitor ubíquo não é outra coisa a não ser uma
expansão inclusiva dos perfis cognitivos dos leitores que o precederam e que
ele tem por tarefa manter vivos e ativos. Ademais, é um leitor que tem de
apreender como o sentido também emerge em contextos coletivos e participativos, como a criatividade opera numa cultura aberta, baseada em amostragem, apropriação, transformação e em traduções contínuas. (2013, p. 282).

A classificação referida promove uma grande reflexão sobre o papel do professor na escola e na universidade, independentemente da
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área em que atua. O que está em jogo são as possibilidades na escola
e na universidade de se desenvolverem os quatro tipos de leitor em
um mesmo sujeito, desafio proposto pela pesquisadora responsável
pela classificação dos tipos de leitor, observando-se as peculiaridades
da contemporaneidade e as competências leitoras implicadas nessas
quatro dimensões.
Em meio às ações de leitura propostas nos roteiros de práticas
leitoras hipermidiais, constantes desta obra, pressupõe-se o desenvolvimento de diferentes tipos de leitor na complexidade crescente
em que elas se constituem, desenvolvidas no espaço do Mundo da
Leitura e nas práticas sugeridas para serem realizadas no espaço
escolar. O conjunto de textos, do impresso ao digital, as linguagens
artísticas e as manifestações culturais são reunidas para oportunizar aos participantes o desenvolvimento de distintos leitores num
mesmo leitor. Há que ser, ao mesmo tempo, leitor meditativo, movente, imersivo, ubíquo, conforme desafia Santaella (2013). Essa complexidade requer esforço e desejo de participação nas condições e nas
peculiaridades do tempo em que se vive. Entre as modalidades de
leitura sugeridas, merecem destaque a leitura em voz alta, a leitura
coletiva, a leitura dramática.

Compartilhando práticas prazerosas
O ato de ler, em todas as suas etapas, não deve ser uma atividade individualista, egoísta. O verdadeiro leitor sente a necessidade
de compartilhar com o outro, com os outros a experiência estética
vivida. Desse modo, tem-se a possibilidade de divulgar o que se leu,
de referir obra, autor, ilustrador, editora. De despertar a curiosidade
no outro em conhecer as nuances de determinado texto. De chamar a
atenção para o uso inusitado da linguagem.
A partir do bom exemplo de leitura desenvolvido pelos adultos,
ocorre, especialmente entre crianças, uma curiosidade para conhecer
o conteúdo das leituras realizadas por seus pais, por exemplo. Amplia-se sua curiosidade por novas vivências leitoras. Este momento
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é muito importante, uma vez que contribui para o acesso ao mundo
do conhecimento e para a descoberta de si mesmos. Ao sentirem-se
destinatários das experiências de leitura dos adultos, chama-lhes a
atenção o alargamento de sua autoestima, uma vez que se sentem
queridos, desejados pelos adultos. Constatam o interesse de seus
pais pelo desenvolvimento cognitivo que desencadeiam, pelas aprendizagens que conquistam. É o momento de compartilhar não apenas
histórias, mas sentimentos. Associam a leitura, portanto, às possibilidades de crescimento pessoal, às boas aprendizagens. Podem, de
outro modo, constituir-se também como influenciadores de seus pais,
estimulando-os a realizarem outras leituras.
Já o compartilhamento de leituras desencadeado pelos professores, na leitura em voz alta, só para citar um exemplo, pode ser
entendido como respeito às formas de agir e de pensar desses pequenos leitores, como reconhecimento aos avanços individuais, como
ampliação também de sua autoestima, como valorização maior de
suas identidades. É o momento de compartilhamento de temas, de
valores, de princípios, em um espaço em que predomina a afetividade.
A partir desses encontros, conseguem permanecer atentos, concentrados. Conseguem, ainda, compartilhar suas aventuras leitoras com
seus colegas de turma, abrindo-se a manifestações de sentimentos,
podendo livrar-se, ao menos por instantes, de questiúnculas capazes
de distanciá-los. Ao contrário, descobrem outras leituras, outros textos, percebendo que é possível manifestar em viva voz experiências
de leitura efetivas. Passam a tomar gosto pela leitura que mescla
textos do impresso ao digital, que mescla linguagens, manifestando
esse gosto aos professores de diferentes áreas do conhecimento, estimulando cada um e todos a interessarem-se por leituras literárias
inclusive.
Vivências leitoras, sem dúvida, são mágicas. Permitem não apenas o acesso ao conhecimento, mas à arte em diferentes modalidades, com destaque à literatura. São exercícios diários, “rotineiros”,
de desenvolvimento pessoal e social. Permitem o contato com temas
emergentes da educação e da cultura.
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Considerações finais
Mais uma vez, o Centro de Referência de Literatura e Multimeios
– conhecido afetivamente como Mundo da Leitura –, espaço de ações
de leitura de estudantes e professores da graduação e pós-graduação stricto e lato sensu em letras, desenvolvendo atividades há quase
duas décadas, reúne perspectivas integradas de ensino, pesquisa e
extensão sobre leitura. Seus integrantes têm planejado práticas leitoras diferenciadas, para serem realizadas por alunos e professores
de distintos níveis e sistemas. Disponibilizam a você, leitor, a você,
leitora, um conteúdo elaborado com seriedade e criatividade.
O Roteiro de práticas leitoras para a escola V, que passamos a
lhe apresentar, pressupõem a sua leitura, a sua implementação e a
sua avaliação crítica. Precisamos, portanto, do seu retorno para que
tenhamos condições de avaliar a caminhada que tem sido empreendida com muita responsabilidade, buscando contribuir com mudanças
significativas na escola e na universidade.
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PRÁTICA LEITORA NO MUNDO DA LEITURA
No covil dos vilões – a representação do mal nas
histórias
| Objetivo:
Explorar elementos simbólicos de histórias infantis tradicionais
e contemporâneas relacionados à representação dos vilões. Abordar
esses personagens partindo de sua representação clássica, em figuras como a bruxa e a madrasta, que são em essência más e opositoras
ao herói, até vilões atuais que brincam com o estereótipo vilanesco,
mas são simpáticos às crianças. Demonstrar, com isso, como os personagens maus trazem em si uma riqueza de sentido e podem ser
– por meio da representação de angústias e problemas – uma forma
de lidar com conflitos de diferentes naturezas e um caminho para o
autoconhecimento.

| Materiais e recursos:
Livro Sete contos russos (Companhia das Letrinhas), de Tatiana
Belinky
Episódio 260 do programa televisivo Mundo da Leitura
Filme Meu malvado favorito, produzido por Illumination Entertainment
Jogo on-line The Mini-Mizer, disponível no site Reasonably
Clever

| Etapas propostas:
1. Apresentar o espaço do Centro de Referência de Literatura e
Multimeios – Mundo da Leitura.
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2. Criar uma ambientação na arena que remeta à história a ser
contada: escurecer o espaço e receber as crianças com um som
ambiente de floresta. Contar a história Vassilissa, a formosa,
do livro Sete contos russos, de Tatiana Belinky, por meio de
teatro de sombras.
As ancestrais histórias e fábulas russas recontadas por Tatiana Belinky nestes Sete contos russos trazem ao público um universo ao mesmo
tempo familiar e desconhecido. Os feiticeiros,
príncipes, bruxas, madrastas más, pobres camponesas, monstros marinhos, magos e outros
seres encantados são conhecidos de nossas
crianças desde as fábulas de La Fontaine e Esopo e dos contos de Andersen, Grimm e Perrault.
Juntam-se a eles agora estranhos bogatires,
popes, boiardos, cossacos e tocadores de gusli.
Conﬂuem, aqui, os mitos universais contidos nas
fábulas e o mundo particular dos contos russos.
Fonte: SETE contos russos. Companhia das
Letras Disponível em: <http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40022>.
Acesso em: 16 mar. 2016.

3. Conversar com as crianças sobre a história contada, levando
em conta algumas questões norteadoras:
– Que sons vocês ouviram ao entrar no espaço?
– Qual é a relação desses sons com a história?
– Quais foram os problemas que Vassilissa teve de enfrentar?
– Havia personagens com traços de maldade na história? É
possível identificá-las? De que forma elas tratavam Vassilissa?
– Como Vassilissa se sentia quando conversava com essas
personagens?
– Como eram os lugares por onde Vassilissa passou? O que
caracterizava a madrasta e suas filhas? De que modo era
conhecida a bruxa Baba-Iagá?
– Todas as madrastas e bruxas que vocês conhecem se parcem com as da história contada?
– Que outros tipos de personagens são malvados nas histórias?
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4. Projetar imagens de vilões do universo dos contos tradicionais e conduzir os pequenos estudantes a uma leitura de suas
particularidades, demonstrando que há formas diversas de se
representar a maldade nas histórias. Focar essa leitura nas
imagens da bruxa e da madrasta.

Ilustração de Ivan Bilibin para
edição de 1900 de “Vassilissa, a
formosa”.

Ilustração de Bess Livings para
edição de 1938 de “Branca de
Neve”.

5. Exibir um trecho do episódio
260 do programa Mundo da
Leitura, em que a personagem
Ratazana coloca em ação mais
um de seus planos para dominar o Mundo da Leitura. Perguntar aos pequenos leitores:
– A Ratazana se parece com
algum dos vilões vistos até
então?
– Como é um rato? O que ele
faz?
– O que vocês sentem quando
pensam em um rato?
– Isso tudo tem a ver com a
Ratazana?
– Mesmo sendo malvada, é
divertido assistir às cenas
da Ratazana? Por quê?

Card do programa Mundo da Leitura com perfil da personagem Ratazana.
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O Mundo da Leitura é um programa de TV produzido pela Universidade de Passo
Fundo e exibido nacionalmente no Canal Futura.
As aventuras de Gali-Leu e sua turma são elaboradas por uma equipe interdisciplinar, que envolve os cursos de Letras, Artes e Comunicação, Educação, Ciências
Exatas, e a UPFTV. De forma lúdica e dinâmica, as diversas linguagens apresentadas – manipulação de bonecos, leitura e encenação de textos infantis, artes gráficas, música, entre outros – servem de incentivo para o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico e, principalmente, para a criação do hábito da leitura
entre as crianças.
Fonte: PROGRAMA Mundo da Leitura. Mundo da Leitura. Disponível em: <http://
www.mundodaleitura.upf.br/programa/o-mundo-da-leitura.html>. Acesso em: 16
mar. 2016.

6. Perguntar às crianças se os vilões existem somente nas histórias ou se há comportamentos seus e de outras pessoas que
parecem malvados.
7. Questionar se os alunos conhecem vilões que não são malvados. Exibir um trecho do filme Meu malvado favorito e conversar com os alunos sobre o personagem Gru, levantando
pontos em que ele é diferente de outros vilões.
A pirâmide de Gizé foi roubada, sendo substituída
por uma imensa réplica a gás. O feito é considerado o roubo do século, o que mexe com o orgulho de Gru (Steve Carell). Desejando realizar algo
ainda mais impressionante, ele planeja o roubo da
Lua. Para tanto, conta com a ajuda dos mínions,
seres amarelados que trabalham como seus ajudantes, e do Dr. Nefario (Russell Brand), um cientista. Só que para realizar o roubo terá que tomar
de Vetor (Jason Segel), o ladrão da pirâmide, um
raio que consegue diminuir o tamanho de tudo que
atinge. Sem conseguir invadir a fortaleza de Vetor,
Gru encontra o plano perfeito quando vê as três
órfãs Margo (Miranda Cosgrove), Agnes (Elsie Fisher) e Edith (Dana Gaier) entrarem no local para
vender biscoitos. Ele então vai ao orfanato e resolve adotá-las. Só não esperava
que, aos poucos, fosse se afeiçoar às irmãs.
Fonte: MEU MALVADO favorito. Adorocinema Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-140623/#>. Acesso em: 16 mar. 2016.
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8.

Brincar com os pequenos leitores por meio de adaptação do
jogo teatral “Movendo pessoas”, proposto por Olga Reverbel
no livro Jogos teatrais na escola: atividades globais de expressão. A atividade requer o uso da expressão gestual e a
imitação de personagens. Propor a representação de alguns
personagens malvados.

9.

Disponibilizar, no espaço livre, livros relacionados ao tema
para que as crianças ampliem sua experiência de leitura.

10. Nos computadores, propor aos pequenos leitores que criem
um personagem, imaginando como seriam caso fossem vilões de uma história. Para isso, usar o jogo on-line The Mini-Mizer, que permite a criação de um personagem Lego.
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ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOLVIDAS
NA ESCOLA
Atividade 1 – Nem tão malvado assim
| Objetivo:
Ler histórias que relativizam o estereótipo do vilão e propõem
uma visão mais profunda do outro. Questionar preconceitos e buscar
entender os sentimentos e motivações de personagens malvados, de
modo a compreender que as pessoas podem ser mais do que simplesmente boas ou más.

| Materiais e recursos:
Livro Morango Sardento e o valentão da escola (Cosac Naify), de
Julianne Moore
Filme Detona Ralph, dos estúdios Disney
Jogo Conserta Felix Jr., disponível no site Disney Brasil
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Contar para os pequenos leitores a história do livro Morango
Sardento e o valentão da escola, de Julianne Moore. A contação pode ser feita por meio das ilustrações da obra, com o
auxílio de um projetor multimídia.
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A pequena Morango Sardento adora ir ao Passatempo, lugar onde as crianças se divertem antes do
horário da aula. Exceto em dias de chuva, quando
a única brincadeira possível é queimada. Julianne
Moore nos conta, neste novo livro, como a menina
fez para lidar com o valentão Pedro Bomba, temido
por sua habilidade no jogo e por não pensar duas
vezes antes de arremessar a bola com toda a força
nos menores. No dia em que precisa confrontá-lo
sozinha, os medos e preconceitos transformam-se
em uma bonita amizade entre os dois.
Fonte: MORANGO Sardento e o valentão da escola. Saraiva. Disponível em: <http://www.saraiva.
com.br/morango-sardento-e-o-valentao-da-escola-3736263.html>. Acesso em: 16 mar. 2016.

2. Conversar com as crianças sobre a história, propondo algumas questões.
– Como Morango Sardento se sentia quando tinha que jogar
queimada? Por quê?
– Por que Pedro Bomba parecia malvado?
– Qual foi o plano de Morango Sardento para vencer o medo
de Pedro Bomba? Ele realmente queria machucar as outras crianças?
– Como eles se sentiram em relação um ao outro quando
Morango Sardento soltou o monstro que estava imaginando?
– Pedro Bomba era mesmo malvado? E Morango Sardento
não tinha um lado mau também?
3. Exibir o filme Detona Ralph. Perguntar aos alunos se há semelhanças entre Ralph e Pedro Bomba.
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Durante décadas, Ralph foi o vilão de um popular
jogo de videogame. Ao tomar uma atitude ousada,
ele embarca em uma aventura cheia de ação e está
pronto para mostrar a todos que é um verdadeiro
herói com um grande coração. Enquanto explora
novos e emocionantes mundos, ele se junta a estranhos amigos, incluindo a animada Vanellope von
Schweetz. Mas, quando um inimigo malvado ameaça o seu mundo, Ralph se dá conta de que o destino
de todos os jogos está nas suas grandes mãos.
Fonte: DETONA Ralph. Disney Brasil. Disponível
em:
<http://filmes.disney.com.br/detonaralph>.
Acesso em: 16 mar. 2016.

4. Perguntar se as crianças reconheceram personagens de outros jogos que aparecem no filme, como um fantasma do jogo
Pac-Man, o vilão Bowser da série Mario, e Sonic.
5. Estimulá-las a lembrar de jogos de sua preferência que tenham vilões marcantes e a compartilhá-los com os colegas.
Formar uma lista com seus jogos preferidos.
6. Proporcionar um momento em que as crianças possam jogar
esses games, além do jogo do próprio filme Detona Ralph, intitulado Conserta Felix Jr., disponível no site Disney Brasil
(http://jogos.disney.com.br/conserta-felix-jr).
7. Propor às crianças a criação coletiva de uma história em que
apareçam seus vilões preferidos dos games, imaginando se
eles são realmente maus, se gostam do seu trabalho de vilão,
e o que fariam para se tornar diferentes.
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Atividade 2 – Devorado pelo gigante
| Objetivo:
Envolver os alunos com a leitura da narrativa folclórica por meio
das construções simbólicas peculiares aos contos que têm o gigante
como personagem antagonista. Questionar a ideia do gigante mau e
devorador de meninos a partir do contato com produções artísticas
contemporâneas, visando ao enriquecimento do repertório cultural
dos leitores em formação.

| Materiais e recursos:
Livro Contos de gigantes: narrativas do folclore (Companhia das
Letrinhas), de Ernani Ssó
Filme O gigante de ferro, dos estúdios Warner Bros. Animation
CD A mulher gigante, de Gustavo Finkler e Jackson Zambelli
Materiais diversos: papel colorido, papelão, tecidos, argila ou
massa de modelar

| Etapas propostas:
1. Conversar com as crianças sobre os personagens gigantes em
filmes, livros, desenhos animados, histórias em quadrinhos,
videogames, etc.
– Vocês se lembram de algum personagem gigante?
– Qual era a sua aparência? Como se comportava... (e restante do segundo subitem)
2. Se nenhum personagem específico for lembrado, conversar
sobre como eles imaginam que seja um gigante. Em ambos os
casos propor que imaginem o que aconteceria se encontrassem um gigante.
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3. Contar a história O bobo e o gigante, do livro Contos de gigantes: narrativas do folclore, de Ernani Ssó. Sugere-se uma
contação por meio do teatro de bonecos, para que os alunos
tenham uma referência visual dos vários personagens da história.
Que criança não sente uma atração incrível, com
direito a frio na barriga, ao se imaginar sendo perseguida por um gigante, mordida por um vampiro
ou aprisionada por uma bruxa? Quem é que não se
arrepia ao ouvir a famosa frase dos grandalhões:
– “Sinto cheiro de carne humana!”? [...] E é por isso
que Ernani escreveu um livro todo de histórias de gigantes, para judiar, no melhor dos sentidos, de seus
leitores. Sejam gigantes devoradores de gente, sejam brutamontes de quem temos medo de apanhar
na hora do recreio, ou apenas uma amostra de que
a força bruta, sem inteligência, não serve para muita coisa, a encrenca é sempre a mesma: nós somos
nanicos e frágeis, soltos num mundo governado por
forças descomunais.
Fonte: CONTOS de gigantes: narrativas do folclore. Companhia das Letras. Disponível em: <http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40448>. Acesso em: 16 mar. 2016.

4. Conversar com os pequenos sobre a história, estimulando-os
a falar sobre as passagens de que mais gostaram e por quê.
5. Propor que recontem a história com auxílio dos bonecos usados pelo professor. À medida em que as situações e personagens forem se sucedendo, fazer alguns questionamentos.
– Como era a família do bobo? Quem eram seus irmãos?
– Por que achavam que ele era bobo? Ele realmente era?
– Seus irmãos eram mesmo corajosos e inteligentes?
– O bobo fez algo diferente do que seus irmãos fizeram?
– Por que o gigante o deixou levar as ovelhas? Foi a força do
bobo que o convenceu ou foi um truque?
– Por que o bobo voltou para casa chorando se havia conseguido as ovelhas de volta?
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– Se o gigante queria engolir o bobo, por que simplesmente
não o comeu em vez de ficar fazendo apostas?
– O gigante parecia esperto?
– Como a raposa ajudou o bobo? Por que ela fez isso?
– O que o bobo ganhou no final da história? Foi bom ou ruim
para ele conhecer o gigante?
– Será que ele voltou a morar com a mãe e os irmãos?
6. Exibir o filme O gigante de ferro, dos estúdios Warner Bros.
Animation, dirigido por Brad Bird.
7. Conversar com os pequenos sobre o filme, de modo a compará-lo com a história O bobo e o gigante. Levantar questionamentos sobre as semelhanças e diferenças entre os gigantes
e os meninos de cada história.
O gigante de ferro é a história de um robô gigante vindo do espaço, que cai na Terra (mais exatamente em uma cidadezinha dos EUA) durante os
paranoicos anos 1950. Sem nenhuma memória de
sua programação original, o robô faz amizade com
um menino, que o transforma em seu “bichinho”
de estimação. Mas a chegada de um mal-intencionado agente governamental coloca em risco a
vida de ambos.
Fonte: O GIGANTE de ferro. Omelete. Disponível em: <http://omelete.uol.com.br/filmes/noticia/
iron-giant/>. Acesso em: 16 mar. 2016.

8. Observar como os meninos de ambas as histórias acabam
aprendendo muitas coisas ao conhecerem seus gigantes. Ressaltar que os gigantes também descobrem com esses meninos
novas maneiras de perceber o mundo.
9. Apresentar a canção A mulher gigante, de Gustavo Finkler
e Jackson Zambelli. Pedir-lhes que observem se a mulher gigante tem semelhanças com os gigantes das histórias vistas
durante a atividade.

37

no_covil_dos_viloes.indd 37

02/09/2016 14:19:22

10. Disponibilizar para os alunos materiais como papel colorido, papelão, tecidos, argila ou massa de modelar, entre outros, para que produzam o boneco de um gigante de acordo
com as características que queiram lhe dar.
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Atividade 3 – Maus conselhos e diabruras
| Objetivo:
Ler histórias em que os vilões agem por meio da esperteza e podem ser uma metáfora de conflitos interiores. Reconhecer, com essas
leituras, situações em que se pode ser o próprio vilão, ao agir negativamente, por impulso próprio ou sugestão alheia.

| Materiais e recursos:
Livro O gato e o diabo (Cosac Naify), de James Joyce
Curta-metragem de animação Me dê uma pata, dos estúdios
Disney
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Softwares de criação de desenhos, como o Paint ou o Sketch Master
Material para desenho e pintura

| Etapas propostas:
1. Contar às crianças a história do livro O gato e o diabo, de
James Joyce. Pode-se criar um clima de mistério, de modo a
reforçar a ideia de veracidade da narrativa.
O livro traz uma história contada por Joyce em uma
carta a seu neto Stephen, em que o autor mostra
uma faceta literária diferente daquela do grande
romancista, com um tom sarcástico, quase cômico. Conta como um demônio interesseiro barganha
com o prefeito da pequena cidade francesa de Beaugency a construção de uma ponte em troca da primeira alma que a atravessasse. O livro é traduzido
por Lygia Bojunga e tem ilustrações de Lelis.
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2. Projetar as ilustrações do livro e conduzir as crianças a uma
leitura das imagens, estimulando-as a recordar e recontar a
história ouvida.
3. Conversar com os alunos sobre a história. Fazer-lhes perguntas.
– O que o Diabo queria com os habitantes da cidade de
Beaugency?
– Qual era o plano dele para conseguir seus objetivos?
– Ele foi ouvido pelo prefeito? Será que foi uma boa ideia o
prefeito aceitar sua proposta?
– Como o prefeito conseguiu se livrar do Diabo?
4. Exibir o curta-metragem de animação Me dê uma pata, dos
estúdios Disney, produzido em 1941, em que Pluto desperta
em si um intenso sentimento de ciúme ao se ver obrigado a
dividir as atenções de Mickey com um filhote de gato.
5. Perguntar às crianças se há diferenças entre o diabo que
aparece na animação e aquele da história contada. Questionar ainda:
– Que ideias o pequeno diabo dá a Pluto? Elas são boas ou
más ideias?
– Pluto parece sentir algo que faz com que esse diabinho
apareça. Que sentimento é esse?
– De onde vem esse diabinho?
– Há algum outro personagem que dê ideias a Pluto? Que
tipo de ideias são essas?
– Por que somente Pluto consegue ver esses personagens?
Eles são reais ou imaginários?
– Como Pluto consegue vencer o diabinho?
6. Distinguir as ideias dadas pelo diabinho e pelo anjo. Identificar em que situações e por conta de quais sentimentos aparece cada um desses personagens. Comentar as influências
que ambos têm sobre Pluto.
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7. Perguntar às crianças que outras histórias conhecem em
que uma personagem recebe maus conselhos e toma um caminho errado, envolvendo-se numa situação perigosa.
8. Ouvir e comentar as histórias que surgirem. Apresentar às
crianças as ilustrações de Walter Crane para a edição inglesa de Chapeuzinho Vermelho de 1875, com ambientação
semelhante às ilustrações do livro O gato e o diabo.

Chapeuzinho vermelho recebe de sua mãe a cesta
que deverá levar para sua
avó. No gesto da mãe, fica
clara a intenção de indicar
um caminho.

Chapeuzinho vermelho encontra na ﬂoresta um lobo
bastante humanizado. No
fundo, lenhadores presenciam a cena.

Enquanto o lobo corre para
a casa da vovó, Chapeuzinho para despreocupada no
caminho para colher ﬂores
silvestres.

Fonte: Surlalune Fairy Tales.

Fonte: Surlalune Fairy Tales.

Fonte: Surlalune Fairy Tales.

Chapeuzinho tira sua capa
para deitar-se com a vovó/
lobo. Nesse momento percebe que há algo de errado. O
lobo tem um olhar de gula ao
fitar a menina.

O caçador socorre Chapeuzinho e a tranquiliza, apontando para o lobo que jaz ao
lado da cama.
Fonte: Surlalune Fairy Tales.

Fonte: Surlalune Fairy Tales.
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9. Relembrar com os alunos a história de Chapeuzinho Vermelho. Questionar se há alguma semelhança entre o lobo e o
diabo da história ouvida anteriormente.
10. Propor às crianças que desenhem os diabinhos que representam sentimentos ruins, lembrando que eles podem ser
parecidos com lobos ou com outros personagens malvados.
Solicitar que desenhem também os opostos desses sentimentos, aos moldes do anjo de Pluto. Para isso, podem ser
disponibilizados materiais de pintura diversos ou ainda
softwares de criação de desenhos, como o Paint ou o Sketch
Master.
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Atividade 4 – Os vilões e suas máscaras
| Objetivo:
Desenvolver a coordenação motora por meio de experiências com
desenho, confecção de máscaras e animação. Identificar nas diferentes representações de vilões as características peculiares a esses personagens. Estimular a percepção visual, a criatividade e a espontaneidade por meio de jogos teatrais, e refletir sobre as diferentes
formas de comportamento.

| Materiais e recursos:
Livro Contos maravilhosos infantis e domésticos (Cosac Naify),
de Jacob e Wilhelm Grimm
Livro Caras animalescas (Companhia das Letrinhas), de Ilan
Brenman
Vídeo Top 10: vilões Disney, disponível no site Disney Brasil
Software de animação MUAN, concebido pelo Anima Mundi
Histórias em quadrinhos variadas
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Câmera fotográfica ou celular
Materiais de colagem e pintura

| Etapas propostas:
1.

Pesquisar em livros, sites, blogs, filmes, animações, teatro,
desenho animado, artes plásticas e fotografia as diferentes
formas como são representados os vilões. Comentar com as
crianças brevemente sobre o significado da palavra vilão.

2.

Contar a história Barba-Azul, da obra Contos maravilhosos
infantis e domésticos, de Jacob e Wilhelm Grimm.
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3.

Tecer comentários pertinentes à história por meio das seguintes perguntas norteadoras:
– Quem é o protagonista da história?
– Que relação se estabelece entre o Barba-Azul e sua esposa?
– Como é o comportamento dos personagens?
– Qual é a aparência do Barba-Azul? O que os outros personagens falam sobre isso?

4.

Exibir o vídeo Top 10: vilões Disney, disponível no site Disney Brasil (<http://videos.disney.com.br/ver/top-10-viloesdisney-4f1352f415162c36bb8bd102>). Estimular as crianças a identificar os vilões e suas características marcantes.

5.

Perguntar às crianças se conhecem os personagens que
aparecem no vídeo. Reproduzir o vídeo novamente, pausando-o na aparição de cada novo vilão, para observar as suas
expressões, dando ênfase às características físicas (cor dos
olhos, expressões dos olhos, boca, corpo, gestos) e também
comportamentais de cada personagem, com suas respectivas ações. Identificar as diferenças e/ou semelhanças do
personagem vilão em relação ao herói.

6.

Estimular os pequenos leitores a falar sobre outras histórias ou animações em que tenham visto a figura do vilão.
Perguntar se gostariam de assumir o papel de um vilão e,
caso assumissem, quais seriam suas características.

7.

Perguntar às crianças se durante o seu cotidiano, em suas
vivências na escola, na família e na comunidade em que estão inseridas, já presenciaram pessoas se comportando de
forma semelhante a vilões.

8.

Selecionar livros com textos verbais e não-verbais que apresentem características de diferentes personalidades e, posteriormente, observar e identificar os traços de cada personagem com seus respectivos comportamentos e expressões.
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Como sugestão, utilizar o livro Caras animalescas, do escritor Ilan Brenman, edições ilustradas de contos fadas e
revistas em quadrinhos, como: Os Vingadores, Homem-Aranha, Batman, Bob Esponja, Ben 10, Irmãos Metralha, entre
outros.
9.

Destacar nas ilustrações quais personagens usam máscaras. Comentar com os alunos para que servem as máscaras
e em que momento são utilizadas.
Originalmente, as máscaras eram feitas de peles de animais e usadas no rosto,
ou no corpo, do homem primitivo, camuﬂando assim o caçador para melhor atrair
sua presa. A máscara é sempre um disfarce, simula e transforma. [...] A máscara
ritual não é um objeto qualquer. Tem um sentido sagrado, é um objeto sagrado. A
máscara ritual encerra em si forças. É uma transferência de energias. Nos rituais,
as máscaras têm uma função, estão ligadas a ações, ações-essenciais. Têm também um sentido de mutação, metamorfose (AMARAL, 1996, p. 25-31).

10. Disponibilizar materiais para os alunos criarem máscaras
que representem seus vilões e, em seguida, por meio de jogos teatrais, utilizá-las para contar as histórias desses personagens. Criar uma personalidade, uma identidade para
seu personagem levando em conta a movimentação do corpo, a entonação de voz, os gestos, a fala e suas ações. Fotografar ou filmar essa experiência e postar no blog da escola.
11. Posteriormente, desenvolver uma pesquisa para realizar
um projeto envolvendo diferentes culturas que utilizem
máscaras em seus rituais. Poderão criar, ainda, animações
dos seus vilões a partir do software MUAN, disponibilizado
pelo Anima Mundi.
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Atividade 5 – O livro de feitiços da bruxa
| Objetivo:
Ler histórias de bruxas e feiticeiros. Identificar suas motivações
e as nuances de bondade e maldade existentes em cada um deles.
Colocar-se na posição desses personagens e buscar compreender as
consequências de suas ações.

| Materiais e recursos:
Livro Uxa, ora fada, ora bruxa (Nova Fronteira), de Sylvia Orthof
Livro Castelo Rá-Tim-Bum: o livro, de Cao Hamburger
Filme Castelo Rá-Tim-Bum: o filme, de Cao Hamburger
CD Lendas brasileiras, dos estúdios Som Livre
Trilha sonora do filme Harry Potter e a pedra filosofal, dos estúdios Warner Bros.
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Câmera fotográfica ou celular

| Etapas propostas:
1.

Ambientar o espaço com uma trilha sonora composta de
músicas relacionadas a bruxas, feitiços e magias, como A
bruxa Nicácia, de Ana Carolina e Celso Fonseca, do CD
Lendas brasileiras, e a trilha sonora do filme Harry Potter
e a pedra filosofal, disponível no Youtube (<www.youtube.
com/watch?v=EOACSAYagNg>).

2.

Exibir o filme Castelo Rá-Tim-Bum: o filme. Destacar o trecho em que a bruxa Losângela e o Doutor Abobrinha arquitetam um plano para roubar o livro de magias de Morgana
e apossar-se da mansão.
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Adaptação do programa da TV Cultura. No meio
de uma megalópole enlouquecida, um castelo
encantado sobrevive ao mundo moderno e guarda segredos, magias e o conhecimento de toda
a humanidade. Um castelo diferente, habitado
por gente diferente: Morgana (Rosi Campos),
uma poderosa feiticeira com 6 mil anos de idade;
o Doutor Victor (Sérgio Mamberti), grande sábio
feiticeiro de 3 mil anos; e seu sobrinho, o jovem
aprendiz Nino (Diegho Kozievitch), de apenas
300 anos. Os três se preparam para o alinhamento dos planetas, fenômeno que fortalece os
poderes de todos os magos. No entanto, entra
em cena a malvada Losângela (Marieta Severo),
uma prima de Morgana que foi expulsa da família
há séculos e planeja uma vingança terrível. Aliada ao ambicioso Doutor Abobrinha, ela rouba os poderes de Doutor Victor e Morgana e os põe sob seu controle.
Cabe a Nino lutar contra as maldades de Losângela.
Fonte: CASTELO Rá-Tim-bum: o filme. Cine-Educação. Disponível em: <http://
cineedu.com.br/filmes/castela-ra-tim-bum/>. Acesso em: 16 mar. 2016.

3.

Identificar qual era o objetivo da personagem Losângela e
do Doutor Abobrinha em relação à mansão e ao livro de feitiços, percebendo em que se diferenciam da feiticeira Morgana e da sua família.

4.

Contar a história do livro Uxa, ora fada, ora bruxa, de
Sylvia Orthof, utilizando fisicalização e se apropriando de
objetos ou adereços que auxiliem na contação.
Fisicalização
Para Viola Spolin, a fisicalização é um processo de representação corporal que
busca evitar uma imitação irreﬂetida, mera cópia da realidade. Nesse sentido,
os jogos teatrais propõem aos jogadores um problema a ser solucionado:
tornar real o imaginário. Isso diferencia a fisicalização, por exemplo, da mímica
tradicional. O problema a ser solucionado não está em descrever o objeto
imaginário, mas em mostrar a intencionalidade de um gesto. Cada jogada
deve mostrar, por intermédio do gesto, o objeto imaginário, tornando-o real no
palco. Estabelece-se assim a seguinte relação: o corpo do ator está no palco,
com todas as suas características físicas, mas é possível ler os gestos que ele
realiza e ver o objeto imaginário. Corpo e objeto imaginário coexistem no palco
(GAMA, 2010, p. 10-11).
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5.

Traçar um paralelo entre a bruxa da história e aquelas vistas no filme. Estimular as crianças a lembrarem também
de outras bruxas que já tenham visto ou ouvido histórias a
respeito. Identificar com que finalidade cada uma das bruxas usava sua magia.
Uxa é uma personagem diferente. Ela é uma bruxa que não vive só de maldades, que tem momentos de doçura e gentileza, como todo ser humano.
Fonte: UXA, ora fada, ora bruxa. Ediouro. Disponível em: <http://www.ediouro.com.br/novo/livro/
uxa-ora-fada-ora-bruxa-0>. Acesso em: 16 mar.
2016.

6.

Perguntar se os pequenos conhecem outros filmes, histórias
e desenhos em que apareçam livros de feitiços. Perguntar
também se gostariam de ser feiticeiros e ter poderes mágicos como os bruxos.

7.

Ler às crianças o capítulo O livro do Nino, do livro Castelo
Rá-Tim-Bum: o livro, baseado no filme de Cao Hamburger.

8.

Perguntar aos pequenos leitores quais foram as dificuldades enfrentadas pelo personagem Nino para criar seu livro
de feitiços antes do alinhamento dos planetas.

9.

Organizar um espaço para que as crianças criem seus próprios feitiços por meio de experiências científicas e artísticas. Para isso, poderão acessar o site Manual do Mundo
(http://www.manualdomundo.com.br/) ou ler livros como O
livro de mágicas do Menino Maluquinho, de Ziraldo e Luiz
Cláudio, o Livro perigoso para garotos, de Conn Iggulden,
e As experiências de Tíbio e Perônio, de Flavio de Souza.
Essas experiências podem ser compiladas para a criação do
livro de feitiços da turma (em formato digital ou físico) com
fotos de cada feitiço.
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SUGESTÕES DE LEITURA
Livros
FINKLER, Gustavo; ZAMBELLI, Jackson. A mulher gigante. Porto Alegre: Projeto, 2000.
Antes de se tornar um livro, A mulher gigante foi um CD e um
espetáculo, com canções que tratam de alguns personagens inusitados, como o “fantasma desafinado”, “o dragão bobalhão” e “Príncipe
Herculano, o chato”.

BELINKY, Tatiana. O malvado. São Paulo: Mercuryo Jovem, 2006.
Por meio de uma sequência de pequenos poemas, Tatiana Belinky fala da relação de uma menina com o espelho, que mostra sua
imagem de forma distorcida. O livro trata de autoestima apelando
para o espelho como um grande vilão. É ilustrado por César Landucci.

ROCHA, Ruth. O Barba-Azul. São Paulo: FTD, 2004.
O livro traz o clássico dos contos tradicionais, O Barba-Azul, recontado em versos por Ruth Rocha. Conta a história do rei malvado
de barba azul, cujas esposas desapareciam misteriosamente, e como
uma moça que aceitou se casar com ele lidou com esse terrível vilão.
O livro tem ilustrações de Suppa.

BRENMAN, Ilan. Mamãe é um lobo! São Paulo: Brinque-book, 2010.
Neste livro, com ilustrações de Gilles Eduar, Ilan Brenman conta a história de uma menina chamada Isabela, que descobre que
pode brincar de teatro e envolve os pais na história da Chapeuzinho
Vermelho.

FURNARI, Eva. Bruxinha e as maldades da Sorumbática. São Paulo: Ática,
1997.
Bruxinha e Baixinho vivem com as tias num casarão. É a noite
da maldade, a mais temida do ano e eles não sabem como evitar que
a bruxa Sorumbática transforme suas tias em geleia. O que eles sabem é que a solução está nas charadas propostas por Sorumbática.
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LARREULA, E. Bruxa Onilda vai a Paris. 2. ed. São Paulo: Scipione, 1994.
O livro conta a história da tentativa de Bruxa Onilda de vencer
um concurso de moda em Paris. A bruxa cria um figurino mais do
que original e vai voando para lá em sua vassoura. Só que a vassoura
estava com problemas mecânicos, e Bruxa Onilda acaba caindo no
Museu do Louvre.

Artigos científicos
FELTRIN, Fabio Henrique. O paradoxo dos vilões simpáticos: caracterização
dos personagens nas produções audiovisuais. Revista de Estudos da Comunicação, Curitiba, v. 11, n. 26, 2010. Disponível em: <http://www2.pucpr.
br/reol/pb/index.php/comunicacao?dd1=4725&dd99=view&dd98=pb>.
Acesso em: 16 mar. 2016.
Este ensaio faz uma análise do personagem vilão que mobiliza
a simpatia do público em narrativas audiovisuais e reflete sobre o
paradoxo do vilão aprovado em sua proposta de uma aliança entre
personagem e espectador.

LIMA, Lillian Gattelli; RECHENBERG, Leila. A voz no desenho animado:
uma análise descritiva. Distúrbios da Comunicação, São Paulo, v. 27, n. 4,
2015. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/
view/21847>. Acesso em: 16 mar. 2016.
Este trabalho busca descrever parâmetros vocais de heróis e
vilões nos desenhos animados e investigar a existência de padrões
que caracterizam e diferenciam esses personagens. Como conclusão,
é demonstrada certa caricatura nas constituições vocais representativas do bem e do mal.

Periódicos
MÓIN-MÓIN: Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas. Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC, ano 1, v. 1, 2005. Anual. ISSN 1809-1385.
A Móin-Móin é uma revista acadêmica publicada pela Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul (SCAR) e pela Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC). Neste primeiro número da
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revista, de 2005, é abordado o tema “O ator no teatro de formas animadas”, com artigos que contemplam o teatro de objetos, de bonecos,
de máscaras, de imagens.

REVISTA DE ESTUDOS DA COMUNICAÇÃO. Curitiba: Pontifícia Universidade
Católica do Paraná, v. 11, n. 26, 2010. Quadrimestral. ISSN 1982-8675.
A revista do Curso de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná tem como objetivo estimular o debate sobre temas emergentes na Comunicação Social por meio da divulgação de pesquisas científicas.

Teses e dissertações
FARIA, Mônica Lima de. Imagem e imaginário dos vilões contemporâneos:
o vilão como representação do mal nos quadrinhos, cinema e games. 2012.
Tese (Doutorado em Comunicação Social) – Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <http://repositorio.pucrs.br:8080/dspace/handle/10923/2091>. Acesso em: 16 mar. 2016.
A tese de Mônica Lima de Faria defende que imagem e imaginário do vilão não mais respeitam a dualidade de bem e mal estabelecida tradicionalmente. Surge um vilão pós-moderno, que demonstra
uma relativização do mal.

SANTOS, Caynnã de Camargo. O vilão desviante: ideologia e heteronormatividade em ﬁlmes de animação longa-metragem dos estúdios Disney.
2015. Dissertação Mestrado em Filosoﬁa (Universidade de São Paulo),
São Paulo, 2015. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100135/tde-09092015-190418/pt-br.php>. Acesso em: 16 mar.
2016.
Essa dissertação analisa a presença de elementos relacionados à
transgressão dos papéis de gênero nas representações dos vilões em
animações dos estúdios Disney. O estudo conclui que são associados
à maldade, à crueldade, ao egoísmo e à ganância os comportamentos
desviantes da heteronormatividade.
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Audiovisuais
YOUTUBE. Que Monstro Te Mordeu? Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCsn35hcLYJjqox1xwkOicNA>. Acesso em: 16 mar. 2016.
Canal da série de TV Que monstro te mordeu?, criada por Cao
Hamburger e Teodoro Poppovic. A série vai ao ar pela TV Cultura e
pela TV Rá-Tim-Bum e tem também vídeos exclusivos para a internet, veiculados no YouTube.

VÍDEO Musical "O Gigante" clipe animado do Tiquequê. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2BFhDrneU0M>. Acesso em:
16 mar. 2016.
Com uma proposta visual que lembra tecidos e bonecos de pano,
o vídeo ilustra a canção Gigante, do grupo Tiquequê, e traz os músicos como as pessoas que suportam as extravagâncias desse gigante.

TOP 10: Canções de vilões. Disney Brasil. Disponível em: <http://videos.disney.com.br/ver/top-10-cancoes-de-viloes-4f6288a966c46816d5b73f55>.
Acesso em: 16 mar. 2016.
O vídeo traz uma seleção com as dez melhores canções de vilões
das animações Disney. É uma referência para recordar as cenas musicais de personagens como Scar, de O Rei Leão, Jafar, de Aladdin, e
Úrsula, de A pequena sereia.

FERREIRA, Rosária. Tem um dragão no meu baú. Rio de Janeiro: Curta
Criança Animação, 2005. 1min. Disponível em: <http://portacurtas.org.br/
ﬁlme/?name=tem_um_dragao_no_meu_bau>. Acesso em: 16 mar. 2016.
Curta-metragem animado que trata da relação de uma pequena
menina com o seu imaginário. Ela tem em seu baú um dragão – o que
pode ser muito perigoso e assustador, mas também pode render uma
grande brincadeira.
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Filmes
MEGAMENTE. Direção: Tom McGrath. Produção: Ben Stiller e Stuart Cornﬁeld. EUA: DreamWorks Animation, 2010. 95min.
Megamente é o maior vilão do planeta. Sem querer ele consegue
atingir seu objetivo de derrotar Metro Man, mas agora sem um super-herói para combatê-lo sua vida perdeu a graça. Ele vai precisar
criar um novo rival para voltar à sua vida normal.
MEU MALVADO favorito 2. Direção: Chris Renaud e Pierre Coﬃn. Produção:
Chris Meledandri e Janet Healy. EUA: Illumination Entertainment, 2013. 98min.
Depois de ter conquistado o amor de Agnes, Edith e Margo, e de
se tornar seu pai adotivo, Gru deixou de lado seus dias de vilão. Ele
não contava, porém, com a possibilidade de ser convocado pela Liga
Anti-Vilões para salvar o mundo na companhia da agente Lucy.

Música
RABAÇA, Carlos Alberto. Braguinha para crianças: um canto de felicidade.
Rio de Janeiro: Multiletra, 2000. 1 CD.
Livreto escrito por Carlos Alberto Rabaça e CD de Braguinha,
que trazem algumas das mais conhecidas canções para crianças do
compositor, como Chapeuzinho Vermelho – Pela estrada e Pirata da
perna de pau, compostas sob o pseudônimo de João de Barro.
LENDAS brasileiras. Som Livre, 2008. 1 CD.
O álbum traz canções de diferentes músicos brasileiros sobre temas e personagens de lendas brasileiras, como a canção Lobisomem,
de Toquinho, A bruxa Nicácia, de Ana Carolina e Celso Fonseca, e A
Mula-Sem-Cabeça, de Lenine e Bráulio Tavares.

Jogos e aplicativos
CONSERTA Felix Jr. Disney Brasil. Disponível em: <http://jogos.disney.com.
br/conserta-felix-jr>. Acesso em: 16 mar. 2016.
Jogo criado para o filme Detona Ralph, que simula antigos jogos
de fliperama. É a base para a história do filme, que envolve diretamente seus personagens.
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MINIONS Paradise. Disponível em: <http://play.google.com/store/apps/
details?id=com.ea.gp.minions>. Acesso em: 16 mar. 2016.
Depois de um desastre de navio, os Minions vão parar em uma
ilha isolada. Este aplicativo propõe ao usuário ajudá-los a construir
um paraíso Minion perfeito e, claro, trabalhar para colocar em prática os planos do vilão Professor Flux.

EU VILÃO – Vilania Eterna. Disponível em: <http://play.google.com/store/
apps/details?id=cc.linecode.euvilao>. Acesso em: 16 mar. 2016.
Neste aplicativo, é possível se transformar em um vilão da DC
Comics. Basta tirar uma foto ou carregar uma imagem para começar
a transformar-se. A foto será ajustada ao rosto de um dos vilões e
poderá ser compartilhada.

Sites e blogs
VILÕES da Disney. Disney Brasil. Disponível em: <http://videos.disney.com.
br/colecoes/viloes-da-disney-4ede9cedbeeb17bfb7e968eb>. Acesso em:
16 mar. 2016.
A página vilões da Disney traz uma coleção de vídeos com cenas
dos maiores vilões dos filmes de animação do estúdio. A página também dá acesso a outras coleções, como a dos Clássicos de Animação e
Disney Princesa, além de jogos e blogs.

PROGRAMA Mundo da Leitura. Mundo da Leitura Disponível em: <http://
www.mundodaleitura.upf.br/programa/>. Acesso em: 16 mar. 2016.
Site do programa Mundo da Leitura, produzido pela Universidade de Passo Fundo e exibido nacionalmente pelo canal Futura. O site
traz conteúdos do programa, além de jogos, fotos, papéis de parede e
um espaço para que os telespectadores enviem suas mensagens.
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SOBRE A COLETÂNEA ROTEIROS DE PRÁTICAS
LEITORAS PARA A ESCOLA
A Coleção Roteiros de práticas leitoras para a escola foi iniciada
e publicada em meio impresso no ano de 2010, alcançando hoje a sua
quinta edição. Confira os títulos das edições já publicadas:
Roteiros de práticas leitoras para a escola I (2010)1
Educação infantil – Quem conta encanta
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Mateus Mattielo Nickhorn
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Leitura audiovisual
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisandra Blanck
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Quando os objetos ganham vida
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisiane Vieira
1º ao 4º ano do Ensino Fundamental – Literatura e tecnologia
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Linguagem quadrinizada
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Teixeira
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Agregar mídias e criar colaborativamente
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello
Ensino Médio – Miniconto: a literatura em cápsulas
Autores: Tania M. K. Rösing, Bruno Philippsen

Roteiros de práticas leitoras para a escola II (2011)
Educação Infantil – Artes visuais: explorando os sentidos
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Lisandra Blanck
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Quadrinhos: da leitura da imagem ao texto escrito
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Teixeira, Lucas Werschedet Rodrigues

1

As datas indicadas ao lado de cada coleção dizem respeito ao ano de publicação, de acordo com a ficha
catalográfica de cada Roteiro.
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3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Folclore: resgatando a cultura
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisiane Vieira
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Redes sociais: o processo de socialização na cultura
digital
Autores: Tania M. K. Rösing, Mateus Mattielo Nickhorn
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Poesia visual: do impresso ao digital
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello
Ensino Médio – Literatura fantástica: uma viagem ao mundo da imaginação
Autores: Tania M. K. Rösing, Beatriz Calegari Segal, Elenice Deon, Renato Britto
Ensino Superior – Texto teatral: na leitura entre nós
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisiane Vieira, Renato Britto

Roteiros de práticas leitoras para a escola III (2015)
Educação Infantil – Fala, bicho. Bicho fala.
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Luis Fernando Portela, Renato Britto
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Histórias de enganação e assombração: brincando com
a morte
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Loreci Alves Marins, Mateus Mattielo
Nickhorn
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Mitologia: deuses, monstros e heróis
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello, Gisele Risson, Lisandra Blanck
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Narrativa de aventura: do coração à espada
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Lisiane Vieira
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Terror: páginas macabras
Autores: Tania M. K. Rösing, Beatriz Calegari Segal
Ensino Médio – Crônicas: o cotidiano em cena
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Teixeira, Fernanda Lopes da Silva
Ensino Superior – Ficção cientíﬁca: mundos imaginados
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Lucas A. de C. Cyrino, Renato Britto

Roteiros de práticas leitoras para a escola IV (2016)
Educação Infantil – Contos, rimas e adivinhas: brincando com a cultura popular
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Fernanda Lopes da Silva
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1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Um nó na cabeça: convivendo com as diferenças
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisandra Blanck
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Cunhantã: a mulher nas tribos indígenas
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello, Lisandra Blanck
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Narrativas de detetives
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio – Era uma vez... revisitando os contos
de fadas
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Mayara Corrêa Tavares
Ensino Superior – Biograﬁa: uma história da vida real
Autores: Tania M. K. Rösing, Luis Fernando Portela

A presente coleção é composta pelos seguintes títulos:
Roteiros de práticas leitoras para a escola V (2016)
Educação Infantil – Medo de quê? Diferentes faces do medo infantil
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Teixeira, William Dahmer S. Rodrigues
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – No covil dos vilões: a representação do mal nas histórias
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Luis Fernando Portela
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Sítio do Picapau Amarelo: entre leituras e aventuras
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Marina de Oliveira
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Narrativas confessionais: as multifaces dos diários
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello, Mayara Corrêa Tavares
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Narrativas visuais: a leitura da imagem na contemporaneidade
Autores: Tania M. K. Rösing, Aléxia Lang Monteiro, Lisandra Blanck
Ensino Médio – Narrativas distópicas: jovens em confronto com a sociedade
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello, Mayara Corrêa Tavares
Ensino Superior – Corações descontrolados: ciúme, paixão e crime passional
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva

Maiores informações podem ser obtidas junto ao Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, pelo fone
(54) 3316 8148 ou pelo e-mail leitura@upf.br.
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