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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).
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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
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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
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.

| Materiais e recursos:
Livro Caçadas de Pedrinho (Globo), de Monteiro Lobato
DVD da Série de animação do Sítio do Picapau Amarelo (Som
Livre Séries), de Humberto Avelar
Coleção de livros do Sítio do Picapau Amarelo (Globo), de Monteiro Lobato
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Jogo on-line Dona Benta em apuros
Tablet

| Etapas propostas:
1. Recepcionar os estudantes em frente ao labirinto para apresentar o mito do Minotauro.
2. Apresentar o Centro de Referência em Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura – ao grupo referido.
3. Receber os estudantes na arena com a contação da história
No rastro da onça pintada, do livro Caçadas de Pedrinho
(Globo), de Monteiro Lobato. Para a contação, serão reproduzidos slides animados e, posteriormente, será inserido o
áudio.
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No livro Caçadas de Pedrinho (Globo), de Monteiro Lobato, a turma do Sítio do Picapau Amarelo
fica frente à frente com uma onça-pintada e decide se armar de coragem e seguir as pegadas
da fera dentro da mata fechada. Liderados por
Pedrinho, a turma vai viver mais uma aventura,
mas acabam colocando a vida de todos em risco
quando os animais resolvem se vingar. Confira
essa aventura!
Fonte: LOBATO, Monteiro. Caçadas de Pedrinho.
São Paulo: Globo, 2009. Texto de contracapa.

4. Conversar com os estudantes sobre a história contada, a fim
de que exponham suas opiniões.
5. Exibir e descrever os personagens principais do Sítio do Picapau Amarelo, por meio de imagens e de entrevistas escritas.
6. Projetar a imagem do criador do Sítio do Picapau Amarelo,
o escritor Monteiro Lobato.

Serão produzidos slides com os personagens
principais do Sítio do Picapau Amarelo: Narizinho,
Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Emília, Saci
e Visconde de Sabugosa. As imagens ilustrativas
destes personagens serão retiradas dos livros do
Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato.
As entrevistas escritas dos personagens serão
retiradas do Pablog – blog dedicado ao Sítio do
Picapau Amarelo, disponível em <http://blogdositiodopicapauamarelo.blogspot.com.br/p/personagens.html>.
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7. Expor alguns personagens de outras histórias clássicas infantis que viveram aventuras no Sítio do Picapau Amarelo.
No Sítio do Picapau Amarelo são contadas muitas aventuras vividas lá e também
em outros locais, cidades, países e até aventuras vividas no céu. A cada aventura
narrada, muitos personagens que fazem parte de outras histórias infantis, aparecem, como, por exemplo, Peter Pan e o Capitão Gancho, que resolvem visitar
o Sítio do Picapau Amarelo para conhecer um anjinho do céu que passou uma
temporada por lá. Com o intuito de apresentar e resgatar personagens e histórias
vividas, serão impressas imagens que remetam às aventuras mais significativas. A
forma de expor esses personagens e sua aventura será confeccionar cards que
serão entregues durante a atividade leitora e, no momento de conversa sobre as
aventuras e personagens, solicitar que cada aluno apresente seu card e comente
sobre seu personagem.
Os personagens são: Capitão Gancho, Dom Quixote, Aladim e sua lâmpada, Polegar, João de Barro, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Gato Félix, Cinderela,
Pinóquio, Peninha (fantasma), Minotauro, Medusa, Hércules, Anjo do céu e Ulisses
(Odisseu).

8. Encerrar a atividade na arena exibindo o episódio 1 – Um
lugar diferente, do DVD da série de animação do Sítio do
Picapau Amarelo (Som Livre Séries), de Humberto Avelar.
A série em animação Sítio do
Picapau Amarelo é baseada
na obra de Monteiro Lobato.
Os personagens Emília, Narizinho, Pedrinho, Tia Nastácia,
Dona Benta, Rabicó e Visconde revivem, no universo
mágico do Sítio do Picapau
Amarelo, as aventuras presentes nos livros. O episódio
Um lugar diferente é o primeiro episódio da primeira temporada da série. Narra a
história de como um vendedor de livros viu Emília, sequestrou-a e a turminha do
Sítio saiu em resgate à boneca.
Fonte: LOJA GLOBO. Kit DVDs Sítio do Picapau Amarelo. v. 1, 2 e 3. Disponível
em: <http://www.loja.globo/kit-dvds-sitio-do-picapau-amarelo-vol-1-2-e-3.html>.
Acesso em: 04 abr. 2016.
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9. Interagir no espaço virtual com o jogo on-line Dona Benta
em apuros, disponível em <http://www.linkjogos.com.br/jogar/sitio-do-picapau-amarelo-dona-benta-em-apuros.html>.
10. Nos tablets, interagir com o aplicativo de fotos criado pelos
monitores do Mundo da Leitura para esta atividade, em que
cada estudante poderá fazer uma foto com a turma do Sítio
do Picapau Amarelo. Posteriormente à atividade, serão enviadas à turma as fotos produzidas na atividade leitora.
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REGISTRO ICONOGRÁFICO DA PRÁTICA LEITORA
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ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOLVIDAS
NA ESCOLA
Atividade 1 – Do mundo das fábulas ao Sítio do
Picapau Amarelo
| Objetivo:
Promover a leitura de fábulas narradas e quadrinizadas por meio
da obra de Monteiro Lobato, estimulando, a partir das experiências
de leitura, a produção de adaptações de fábulas para quadrinhos.

| Materiais e recursos:
Livro Fábulas (Globo), de Monteiro Lobato
Livro Reinações de Narizinho (Brasiliense), de Monteiro Lobato
Livro Fábulas em quadrinhos (Globo), adaptado por Miguel
Mendes da obra de Monteiro Lobato
CD Sítio do Picapau Amarelo: trilha sonora original (Som Livre)
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Iniciar a atividade leitora propondo a audição de uma das
músicas pertencentes ao CD Sítio do Picapau Amarelo: trilha sonora original (Som Livre). A audição busca sensibilizar
os estudantes para a atividade leitora da qual participarão.
Como sugestão, utilizar a faixa 1 – Sítio do Picapau Amarelo.
2. Realizar uma contação de história do capítulo Pena de papagaio, do livro Reinações de Narizinho (Brasiliense), que
narra a aventura que os personagens do Sítio tiveram no
País das Fábulas, para introduzir a proposta de leitura de
fábulas.
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O livro narra as primeiras aventuras ocorridas no Sítio do Picapau Amarelo e apresenta os personagens
Emília, Tia Nastácia, Dona Benta, Narizinho e Pedrinho. Traz também a história do casamento da boneca
Emília com o Marquês de Rabicó e do casamento de
Narizinho com o Príncipe Escamado.
Fonte: LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1993. Texto de contracapa.

3. Apresentar aos estudantes o que é uma fábula e quais características a compõem.
Fábula (lat. fari = falar e gr. phaó= dizer, contar algo) é a narrativa (de natureza
simbólica) de uma situação vivida por animais que alude a uma situação humana
e tem por objetivo transmitir certa moralidade. A julgar pelo que a história registra,
foi a primeira espécie de narrativa a aparecer. (...) A fábula passou a ser definida como uma história de animais que prefiguram os homens, e que tem como
finalidade divertir o leitor e ensinar-lhe uma moralidade (COELHO, 2000, p. 166).

4. Apresentar aos estudantes o livro Fábulas (Globo), de Monteiro Lobato.
Carneiros unidos contra uma raposa, um burro metido a juiz e um macaco que passa a perna no gato.
Esses e outros animais povoam as páginas deste
livro que reúne fábulas recontadas por Monteiro
Lobato. Narradas por Dona Benta, as fábulas são
acompanhadas das perguntas e críticas inteligentes
da turma do Sítio do Picapau Amarelo e dos comentários curiosos da Emília.
Fonte: LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo: Globo, 2012. Texto de orelha.

5. Ler em voz alta para os estudantes a fábula A cigarra e as
formigas (LOBATO, 2012).
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Na fábula A cigarra e a formiga, existem duas histórias – a formiga boa e a
formiga má – o que a diferencia da versão clássica de Esopo, em que só existe
uma versão da fábula. Além disso, em todas as fábulas do livro, os personagens
comentam e participam da história, que é narrada por Dona Benta.

6. Discutir com os estudantes suas percepções acerca da história lida, identificando o ambiente da história, os personagens presentes, os personagens do Sítio do Picapau Amarelo
e o que mais chamou sua atenção.
7. Apresentar, também, o livro Fábulas em quadrinhos (Globo), de Monteiro Lobato, adaptado por Miguel Mendes.
No Sítio do Picapau Amarelo estão todos reunidos em
volta de Dona Benta: Pedrinho, Narizinho, Emília e
o Visconde. Claro, nem é preciso muito esforço para
adivinhar – ela está contando histórias, e dessa vez
lê um livro de fábulas, aqueles contos nos quais os
animais aparecem como protagonistas, e que sempre
trazem uma boa lição. Assim começa o livro que traz a
turma criada por Monteiro Lobato no formato de quadrinhos, com os desenhos de Miguel Mendes.
Fonte: GLOBO LIVROS. Monteiro Lobato em quadrinhos – Fábulas. Disponível em: <http://globolivros.
globo.com/livros/monteiro-lobato-em-quadrinhos-fabulas>. Acesso em: 09 mar. 2016.

8. Contar a fábula A cigarra e as formigas, do livro Fábulas
em quadrinhos (Globo), por meio de projeção, estimulando a
participação dos estudantes para leitura e interpretação das
ilustrações.
9. Conversar com os estudantes e relacionar as duas fábulas,
a narrada e a ilustrada. Ressaltar que uma história original pode ter diferentes adaptações, como é o caso do próprio
Monteiro Lobato, que reescreve as fábulas de autores mais
antigos, como o grego Esopo (no séc. VI a.C.) e o francês La
Fontaine (no séc. XVII d.C.).
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10. Solicitar aos estudantes que leiam outras fábulas contidas
no livro de Monteiro Lobato e produzam adaptações das histórias. Poderá ser criada
uma versão da história em Sugerem-se os seguintes links para estimular a produção de quadrinhos:
quadrinhos. Para socializa- 1 – Crie sua HQ, do site UOL. Disponíção das produções entre co- vel em: <http://criancas.uol.com.br/atividades/crie-sua-hq.jhtm>, em que os alulegas e professores, promo- nos podem criar HQs on-line e depois
ver um momento para que imprimir;
sejam apresentadas as fá- 2 – HQTV: Dicas para fazer suas HQs.
Disponível em: <https://www.youtube.
bulas originais e as adapta- com/watch?v=b1kvrh_oBLM>.
ções.
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Atividade 2 – Personagens de outras histórias infantis
no Sítio do Picapau Amarelo
| Objetivo:
Ler histórias do Sítio do Picapau Amarelo sobre personagens
infantis de histórias clássicas que foram viver aventuras no Sítio.
Pesquisar na biblioteca escolar livros com as histórias originais desses personagens e produzir interpretações por meio de painéis para
serem expostos na escola.

| Materiais e recursos:
Livro O Picapau Amarelo (Brasiliense), de Monteiro Lobato
Livro Os doze trabalhos de Hércules (Globo), adaptado por Denise Ortega da obra de Monteiro Lobato
Livro Dom Quixote das crianças (Globo), adaptado por André
Simas da obra de Monteiro Lobato
Livro Peter Pan em quadrinhos (Globo), adaptado por Denise
Ortega a partir da obra de Monteiro Lobato
Livro O Minotauro em quadrinhos (Globo), adaptado por Stil a
partir da obra de Monteiro Lobato
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Cartolina, lápis e canetas de colorir, cola, folhas de sulfite A4

| Etapas propostas:
1. Iniciar a atividade leitora contando a história de como muitos personagens de outras histórias infantis foram viver e se
aventurar no Sítio do Picapau Amarelo.
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No livro O Picapau Amarelo, os personagens Emília,
Narizinho, Pedrinho e Visconde de Sabugosa encontram e vivem muitas aventuras com vários personagens de outras histórias infantis. Para a atividade,
sugere-se ler em voz alta para os estudantes os capítulos I – A cartilha do Polegar; II – A resposta de
Dona Benta; III – O plano de Emília e IV – Começa a
mudança para o Sítio.
Fonte: LOBATO, Monteiro. O picapau amarelo. São
Paulo: Brasiliense, 1986. Texto de orelha.

2. A partir da leitura, resgatar com os estudantes os personagens que foram citados na história lida. Instigá-los a comentar quais personagens conhecem e suas respectivas histórias.
Nessa história, para a alegria de Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde de Sabugosa, os personagens de contos de fadas e de histórias de aventuras resolvem se mudar para o Sítio do
Picapau Amarelo. Entre eles estão o Polegar, a Branca de Neve e os Sete Anões, Aladim e o
gênio das Mil e Uma Noites, a Gata Borralheira, Peter Pan e os meninos perdidos da Terra do
Nunca, Dom Quixote com Sancho Pança e os heróis da mitologia grega, além dos fabulistas
Esopo e La Fontaine.
Apresentar outros livros em que alguns personagens citados vivem aventuras no Sítio do
Picapau Amarelo, estimulando-os a, posteriormente, ler essas histórias.
Da Coleção Monteiro Lobato em Quadrinhos, destaca-se:

Os doze trabalhos de
Hércules

Peter Pan

Dom Quixote
crianças

das

O Minotauro
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3. Levar os estudantes à biblioteca escolar para que explorem
as histórias originais dos personagens citados, e selecionar
inúmeros livros de contos de fadas e narrativas de aventuras.
4. Promover um momento de interação entre os estudantes e
os livros dos personagens citados. O intuito é de que eles
pesquisem e selecionem livros com os quais se identifiquem,
que possam retirá-los na biblioteca da escola e levá-los para
a sala de aula para continuar a atividade. Se houver possibilidade, a atividade pode ser continuada no espaço da biblioteca.
5. Convidar os estudantes para ler os livros selecionados, lendo o texto, as ilustrações, e atentar aos detalhes de cada
obra. Cada estudante poderá escolher um livro que mais lhe
chame a atenção e levá-lo para fazer a leitura em casa com
os pais.
6. Estimular também que esses jovens assistam a filmes sobre
os personagens, pesquisem curiosidades sobre as histórias,
pesquisem o autor do livro.
Alguns filmes infantis indicados para os estudantes são:
O filme Peter Pan é sobre um garoto que nunca cresce e
que vive na Terra do Nunca juntamente com os Garotos
Perdidos e a fada Sininho. Num belo dia, Peter Pan visita
a casa dos Darling e convence Wendy, John e Michael a
viajar com ele para o lugar onde vive. Lá, todos enfrentarão a ameaça do temível Capitão Gancho.
Fonte: ADORO CINEMA. Peter Pan. Disponível em:
<http://www.adorocinema.com/filmes/filme-28760/>. Acesso em: 30 mar. 2016.

35

sitio_do_picapau.indd 35

02/09/2016 14:23:44

Donkey Xote é uma animação infantil inspirada no clássico Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. No filme, Rucio
é um burro que está cansado da vida pacata que todos
parecem levar em La Mancha. Isso muda quando o Cavaleiro da Meia Lua desafia Dom Quixote para um duelo, em Barcelona. Só que Rocinante, seu amigo cavalo,
prefere vadiar a participar da aventura. Isso faz com que
Rucio tenha que agir como cavalo, para ajudar Dom Quixote a vencer o confronto.
Fonte: OMELETE. Donkey Xote (2007). Disponível em:
<http://omelete.uol.com.br/filmes/donkey-xote/>. Acesso
em: 30 mar. 2016.
O filme Deu a louca na Chapeuzinho é uma releitura do
clássico original, em que a tranquilidade da vida na ﬂoresta é alterada quando um livro de receitas é roubado. Os
suspeitos do crime são Chapeuzinho Vermelho, o Lobo
Mau, o Lenhador e a Vovó, mas cada um conta uma história diferente sobre o ocorrido. Cabe então ao inspetor Nick
Pirueta investigar o caso e descobrir a verdade.
Fonte: ADORO CINEMA. Deu a louca na Chapeuzinho.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-58225/>. Acesso em: 30 mar. 2016.

7. Solicitar aos estudantes que socializem as leituras com os
colegas, contando quais personagens escolheram, como se
deu a história e como foi a leitura realizada em casa, promovendo um momento de contação de histórias. Este momento
poderá ocorrer na biblioteca.
8. Convidar os estudantes a produzir painéis sobre os personagens pesquisados, para que sejam expostos na sala de aula
e, posteriormente, no saguão da escola. Para isso, deve-se
estimulá-los a recontar de forma escrita a história original
do personagem selecionado no painel. Também convidá-los
a ilustrar com desenhos inspirados na história e nos personagens, para que construam um material colorido, divertido.
Após a confecção dos painéis, promover a socialização para a
turma e a colagem no mural da sala ou no saguão da escola.
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Atividade 3 – Personagens do folclore no Sítio do
Picapau Amarelo
| Objetivo:
Expandir o repertório de leitura dos estudantes a partir de lendas presentes na nossa cultura e que são representadas na obra de
Monteiro Lobato, visando a uma produção audiovisual e, posterior,
socialização.

| Materiais e recursos:
Livro O Saci (Globo), de Monteiro Lobato
DVD da Série de animação do Sítio do Picapau Amarelo (Som
Livre Séries), de Humberto Avelar
Episódios da série de animação brasileira Juro que vi, resultado
de um projeto da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro e
dirigido por Humberto Avelar
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Iniciar a prática leitora exibindo
o episódio 27 – O Saci do DVD
da segunda temporada da Série
de animação Sítio do Picapau
Amarelo (Som Livre Séries), de
Humberto Avelar.

O episódio O Saci relata como
Pedrinho ficou conhecendo a
lenda do Saci, pelo Tio Barnabé. Ainda conta como Pedrinho
foi para a mata tentar capturar o
Saci e as aventuras que os dois
viveram juntos.
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2. Conversar com os estudantes a
respeito do episódio assistido e sobre as impressões que tiveram.
– O que Tio Barnabé contou a respeito do Saci para Pedrinho?
– Vocês já tinham ouvido falar em
Saci?

Sugere-se ainda para leitura
e instrumentalização do professor os livros: Armazém do
Folclore, de Ricardo Azevedo,
Antologia ilustrada do folclore
brasileiro e Folclore e lendas:
brincando com dobraduras, de
Gláucia Lombardi.

3. Apresentar aos estudantes o livro O Saci e promover uma
leitura coletiva da obra ao solicitar que cada estudante leia
em voz alta um dos capítulos do livro, selecionando todos os
fragmentos que compõem a lenda do Saci.
Em mais um período de férias, Pedrinho chega à
casa da avó para matar as saudades das gostosas
brincadeiras do Sítio do Picapau Amarelo e devorar
os deliciosos bolinhos de chuva de Tia Nastácia. Mas
agora, também está cismado em desvendar os segredos de uma criaturinha arteira sobre a qual todo
mundo ouviu falar, mas só Tio Barnabé conhece: o
Saci. Conduzido pelo Saci, Pedrinho embarca em
uma aventura pelo Capoeirão dos Tucanos onde conhece os principais mitos do folclore brasileiro.
Fonte: LOBATO, Monteiro. O Saci. São Paulo: Globo,
2007. Texto de contracapa.

4. Discorrer a respeito de outros personagens folclóricos que
aparecem no livro:
– Quais outros personagens aparecem no livro?
– Dentre eles, quais são os mais conhecidos em nossa região?
– Há algum personagem que vocês desconheciam totalmente?
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5. Escolher, a partir dos
personagens existentes
no livro, um dos episódios da série de animação brasileira Juro que
vi e exibir aos alunos.
Sugere-se o episódio
Curupira, disponível em
<https://www.youtube.
com/watch?v=2-W2LmqjHSI>.

A série de curtas-metragens de animação Juro que vi conta as histórias de alguns
dos mais ilustres personagens folclóricos,
como o Saci, o Curupira, a Iara, a Matinta
Perera e o Boto cor-de-rosa. Com direção
de Humberto Avelar e Sergio Glenes, os episódios retratam as lendas de maneira atual,
trazendo ao debate temas como direito dos
animais, proteção ambiental e preconceito.
Fonte: ASSISTE BRASIL. Série Juro que vi
retrata lendas do folclore brasileiro.Disponível em: <http://www.assistebrasil.com.br/
juro-que-vi-folclore-brasileiro/>. Acesso em:
22 mar. 2016.

6. Explicar aos estudantes o conceito de lenda:
A lenda (lat. legenda, legere = ler) é uma forma narrativa antiquíssima, geralmente
breve (em verso ou prosa), cujo argumento é tirado da tradição. Consiste no relato
de acontecimentos em que o maravilhoso e o imaginário superam o histórico e o
verdadeiro. É transmitida e conservada pela tradição oral. É também ligada a certo
espaço geográfico e a determinado tempo (COELHO, 2000, p. 171-172).

7. Dividir lendas de personagens folclóricos entre os estudantes e solicitar que, em grupos, produzam curtas-metragens
dramatizando sucintamente a história.
Para a produção do curta-metragem, pode-se utilizar vários suportes: celular,
câmera digital, tablet, etc. Para saber mais sobre como produzir um curta na
escola acesse <http://pt.wikihow.com/Fazer-um-Curta-Metragem>.

8. Exibir os curtas produzidos em um seminário para a turma. Antes da exibição, os estudantes deverão apresentar
um breve resumo sobre a lenda de seu grupo e a qual região
essa lenda é comum, assim como descrever brevemente qual
a técnica utilizada para produzir o curta-metragem.
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Atividade 4 – O registro de memórias
| Objetivo:
Apresentar o gênero memória aos estudantes, a partir do livro
de Monteiro Lobato, visando à produção de um livro de memórias a
partir das experiências e vivências dos estudantes.

| Materiais e recursos:
Livro Memórias de Emília (Globo), de Monteiro Lobato
CD Sítio do Picapau Amarelo (Som Livre)
Computador com acesso à internet, projetor multimídia e impressora colorida

| Etapas propostas:
1. Para ambientar a prática, iniciar a aula com a música Falas
de Emília, de Regina Lucatto, disponível no CD Sítio do Picapau Amarelo (Som Livre), de 2006.
O CD traz músicas inéditas compostas pelo maestro
Tim Rescala, além da clássica abertura com Gilberto
Gil. São 25 faixas que encantam qualquer geração.
Entre as músicas estão: Canto da Iara, Cuidado com
a Cuca, Caipora, Pra Tia Nastácia Cantar, entre outras.
Fonte: CRESCER. CD Trilha Sonora do Sítio do Picapau Amarelo. Disponível em: <http://revistacrescer.
globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI1985-10538,00.
html>. Acesso em 30 mar. 2016.

2. Apresentar o livro Memórias de Emília e contar de maneira
sucinta a história.
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Um dia, Emília teve a ideia de revelar as aventuras
da sua curta, mas agitada existência. No quarto de
badulaques, decorado com besouros, borboletas e
ﬂores secas, ela dita as suas memórias para o Visconde de Sabugosa, que suspira conformado, ouve e
anota. Emília pensa, tosse e engasga, sem saber por
onde começar, mas quando abre a torneirinha de asneiras consegue encher páginas e páginas com suas
lembranças e opiniões sobre o Sítio do Picapau Amarelo. Com muita imaginação, ela conta não apenas o
que houve, mas muda todas as histórias do jeito que
bem entende.
Fonte: LOBATO, Monteiro. Memórias de Emília. São
Paulo: Globo, 2009. Texto de contracapa.

3. Promover uma contação de história do primeiro capítulo do
livro Memórias de Emília.
Para a contação de histórias sugere-se a utilização de paper toys (também
chamados de Papercraft, são miniaturas em 3D de objetos ou personagens,
geralmente feitos em papel para ser recortado, montado e colado) dos personagens Dona Benta, Visconde de Sabugosa e Emília. Disponíveis em: <http://
www.espacoeducar.net/2012/06/atividade-com-turma-do-sitio-recortar-e.html>.
Paper toy do Visconde
de Sabugosa:

Paper toy da Dona Benta:

Paper toy da Emília:

4. Reler fragmentos do livro Memórias de Emília, que contêm
elementos que explicam como registrar memórias. Expor
aos alunos, por meio da leitura, quais os primeiros itens que
aparecem em um registro de memórias: quem escreve, data
de nascimento, local, informações pessoais, etc.
5. Contextualizar o capítulo lido conceituando e caracterizando o que é memória:
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Memórias literárias geralmente são textos produzidos por escritores que, ao
rememorar o passado, integram ao vivido o imaginado. Para tanto, recorrem a
figuras de linguagem, escolhem cuidadosamente as palavras que vão utilizar,
orientados por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor
por cenários e situações reais ou imaginárias. As narrativas, que têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, são contadas da forma
como são lembradas no presente (CLARA; ALTENFELDER; ALMEIDA, 2010,
p. 19).

6. Solicitar aos jovens que tragam para a escola fotos de momentos importantes de suas vidas.
7. Convidá-los a escrever um registro de memórias contando
sobre cada um dos momentos registrados nas fotos, usando-as como ilustração. Sugere-se que os estudantes iniciem
contando como foi a experiência da prática leitora no Mundo
da Leitura, usando a foto registrada na atividade.
8. Socializar os registros produzidos entre a turma e comentar
criticamente como foi a experiência da escrita para cada um.
9. Requisitar que a cada semana um dos estudantes leia em
sala de aula uma de suas memórias.
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Atividade 5 – Campanha de leitura de Monteiro Lobato
| Objetivo:
Produzir uma campanha na escola de incentivo à leitura da obra
de Monteiro Lobato, a partir do Sítio do Picapau Amarelo, resgatando atividades interpretativas produzidas pelos estudantes no decorrer deste roteiro.

| Materiais e recursos:
CDs do Sítio do Picapau Amarelo (Som Livre)
DVD da Série de animação do Sítio do Picapau Amarelo (Som
Livre Séries), de Humberto Avelar
Livros do Sítio do Picapau Amarelo
Histórias em quadrinhos do Sítio do Picapau Amarelo
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Promover uma campanha de incentivo à leitura da obra de
Monteiro Lobato, Sítio do Picapau Amarelo, na escola.
2. Resgatar todas as atividades desenvolvidas pelos estudantes no decorrer deste roteiro:
– a fotografia retirada no Mundo da leitura durante a atividade leitora;
– o jogo on-line que foi jogado pelos estudantes durante a
atividade leitora no Mundo da Leitura;
– produções de adaptações de fábulas para a linguagem
quadrinizada a partir da leitura dos livros Fábulas e Fábulas em quadrinhos;
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– curtas-metragens sobre os personagens folclóricos abordados no Sítio do Picapau Amarelo, a partir da leitura do
livro O Saci;
– registro de memórias produzidos pelos estudantes a partir da leitura do livro Memórias de Emília;
– confecção de painéis de personagens de histórias infantis
clássicas que foram viver aventuras no Sítio do Picapau
Amarelo, com base na leitura do livro O Picapau Amarelo.
3. Organizar atividades:
– Apresentar o escritor Monteiro Lobato;
– Propor audições das músicas que compõem os dois CDs do
Sítio do Picapau Amarelo;
– Promover exibição de alguns episódios do DVD da série de
animação do Sítio do Picapau Amarelo;
– Promover, também, um festival com os curtas-metragens
produzidos pelos alunos;
– Estimular os estudantes a ler outros livros do Sítio do Picapau Amarelo. Para isso, disponibilizar exemplares no
espaço destinado à atividade de campanha de leitura.
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ESOPO. Fábulas de Esopo. Porto Alegre: L&PM, 2012.
Composto por mais de cem fábulas, o livro reúne as histórias de
Esopo, que viveu no século VI a.C. Essas fábulas ainda hoje são atuais
e reflexivas; como é o caso de A raposa e as uvas.

LAJOLO, Marisa. Monteiro Lobato: um brasileiro sob medida. São Paulo:
Moderna, 2000.
Livro da pesquisadora de Monteiro Lobato Marisa Lajolo, escrito em estilo coloquial, que traz uma biografia envolvente e bem-humorada aos leitores contemporâneos.
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LOBATO, Monteiro. A chave do tamanho. São Paulo: Globo, 2008.
A turma do Sítio, preocupada com a situação do mundo na Segunda Guerra Mundial, tenta intervir e alcançar a paz mundial.

LOBATO, Monteiro. A pílula falante. São Paulo: Brasiliense, 1987.
O livro narra a história de como a boneca Emília engoliu uma
pílula e começou a falar como se fosse gente.

LOBATO, Monteiro. A reforma da natureza. 18. ed. São Paulo: Brasiliense,
1981.
A boneca Emília, com sua imaginação fértil, põe-se a reformar a
natureza a seu modo, e nem tudo sai como o esperado.

LOBATO, Monteiro. Aritmética da Emília. ed. coment. São Paulo: Globo,
2009.
Guiada pelo Visconde de Sabugosa, a turma do Sítio mostra que
é possível entender a lógica dos números de um jeito simples e divertido.

LOBATO, Monteiro. Aventuras de Hans Staden. São Paulo: Globo, 2009.
O livro narra a história de um aventureiro alemão que veio para
o Brasil na época das grandes navegações, por volta de 1550.

LOBATO, Monteiro. Emília no País da Gramática. 32. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.
Neste livro, Lobato cria uma narrativa na qual a língua é um
país, povoado por sílabas, pronomes, numerais... O pessoal do Sítio
parte para lá junto com o rinoceronte Quindim e acaba aprendendo
muito sobre a própria língua.

LOBATO, Monteiro. Geograﬁa de Dona Benta. 21. ed. São Paulo: Brasiliense,
1986.
A turminha do Sítio dá a volta ao mundo com as histórias contadas por Dona Benta, indo desde o Brasil até os extremos da Europa.
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LOBATO, Monteiro. Histórias do mundo para crianças. 30. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
Dona Benta, uma senhora muito inteligente, faz um apanhado
da evolução humana e da história da humanidade para as crianças.
Das cavernas a Hiroshima, o percurso do homem é relatado de forma
romanceada, prendendo a atenção de todos.

LOBATO, Monteiro. Histórias diversas. 12. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.
Uma coletânea de várias histórias do Sítio do Picapau Amarelo.
Entre elas estão: As botas de sete léguas, A rainha Mabe, A violeta
orgulhosa, O museu da Emília, etc.

LOBATO, Monteiro. História das invenções. 25. ed. São Paulo: Brasiliense,
1986.
No livro, Dona Benta conta a seus netos sobre as mais incríveis
invenções humanas, demonstrando que é fácil ensinar de maneira
divertida.

LOBATO, Monteiro. Histórias de Tia Nastácia. 25. ed. São Paulo: Brasiliense,
1986.
Tia Nastácia conta diversas histórias presentes no imaginário
popular, fazendo as crianças do Sítio refletirem sobre sua própria
cultura.

LOBATO, Monteiro. O casamento de Emília. São Paulo: Brasiliense, 1996.
Neste livro, Lobato narra o casamento de Emília com o Marquês
de Rabicó e o nascimento do Visconde de Sabugosa, que foi criado por
Pedrinho para ser o pai de Rabicó.

LOBATO, Monteiro. O Minotauro. 20. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.
Tia Nastácia se perde preparando o banquete do casamento de
Branca de Neve. A turma então prepara uma expedição e parte para
a Grécia, onde encontra uma das mais terríveis feras dos mitos gregos.
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LOBATO, Monteiro. O poço do Visconde. 19. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.
O Visconde descobrira entre os livros de Dona Benta um tratado
de geologia e pusera-se a estudar essa ciência. Ora, já que o pessoal
do Sítio estava justamente pensando em escavar um poço de petróleo,
ninguém melhor que o pequeno sábio para ajudá-los nessa aventura.

LOBATO, Monteiro. Viagem ao céu. 27. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.
Toda a turma do Sítio parte em uma nova aventura: uma viagem
ao céu. Lá, eles visitam vários planetas e desfrutam da beleza que o céu
pode oferecer.

LOMBARDI, Gláucia. Folclore e lendas: brincando com dobraduras. São Paulo: Paulus, 2006.
Esta obra traz uma coletânea de algumas das lendas mais famosas
do folclore brasileiro e ensina a fazer origamis dos personagens das histórias.

Músicas
SERTÃ, Alfredo. Fábulas de Leonardo da Vinci. Produção musical: Alfredo
Sertã. São Paulo: Biscoito Fino, 2008. 1 CD 52min.
Leonardo da Vinci, além de genial artista da Renascença que pintou
a grande obra Mona Lisa, também escreveu fábulas. E essas fábulas foram adaptadas para CD, com narração de Paulo Goulart, Beth Goulart
e Patrícia Pilar.

SÍTIO do Picapau Amarelo: trilha sonora original. São Paulo: Som Livre,
1977. 1 CD 36min.
CD com a trilha sonora do Sítio do Picapau Amarelo, reúne treze
faixas, a saber: 1. Sítio do Picapau Amarelo; 2. Narizinho; 3. Ploquet
pluft nhoque (jaboticaba); 4. Peixe; 5. Saci; 6. Visconde de Sabugosa;
7. Dona Benta; 8. Pedrinho; 9. Arraial dos tucanos; 10. Tia Anastácia;
11. Passaredo; 12. Emília; 13. Tio Barnabé.
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SÍTIO do Picapau Amarelo. Som Livre, 2006. 1 Cd 45min.
Lançado em 2006, o CD reúne 25 faixas inéditas compostas pelo
maestro Tom Rescala, dentre elas: Bom dia; Falas de Emília; Amanhecer no Sitio (instrumental); Cuidado com a Cuca; Pra tia Nastácia cantar, e outras lindas canções.

Jogos e aplicativos
A cigarra e a formiga. Everywhere Mobile. Disponível em: <https://play.
google.com/store/apps/details?id=br.com.everywhere.acigarraeaformigalite>.
A clássica fábula que trata da importância do trabalho e das
responsabilidades, contada de maneira divertida e interativa no aplicativo, com sons divertidos e compartilhamento em redes sociais.

Sites e blogs
ANIMA Mundi; ANIMA Escola. Disponível em: <https://www.animamundi.
com.br/>. <http://www.animaescola.com.br/br/documentos>.
Espaço Anima Escola disponibiliza a Cartilha Anima Escola:
técnicas de animação para professores e alunos. A Cartilha contempla, de forma lúdica e ilustrada a história da animação, as diferentes
técnicas e traz dicas para os professores utilizarem curtas-metragens
na escola.

PABLOG DO SÍTIO. Disponível em: <http://blogdositiodopicapauamarelo.
blogspot.com.br/>.
Pablog é um blog destinado a fãs do Sítio do Picapau Amarelo.
Tem diversão. Brincadeiras, notícias atualizadas e curiosidades sobre os personagens

UOL CRIANÇAS. Crie sua HQ. Disponível em: <http://criancas.uol.com.br/
atividades/crie-sua-hq.jhtm>.
Atividade no contexto do espaço UOL Crianças para produção
de uma HQ on-line.
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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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