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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.
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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.
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narrativas_confessionais.indd 12

02/09/2016 14:15:14

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.
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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.
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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
Narrativas confessionais: as multifaces dos diários
| Objetivo:
Reconhecer as características do gênero textual narrativas confessionais, a partir de obras conhecidas do público como os diários,
histórias autobiográficas de registro de memórias podendo ser literário ou não.

| Materiais e recursos:
Filme Diário de um Banana 2: Rodrick é o cara, de David
Bowers, dos estúdios 20th Century Fox
Livro Diário de um banana (Vergara & Riba), de Jeff Kinney
Livro Diário de uma garota nada popular: histórias de uma vida
nem um pouco fabulosa (Verus), de Rachel Renée Russell
Página no Facebook do Diário de Classe, de Isadora Faber
Site Monkkee
Filme Diário de um Banana, de David Bowers e Jeff Kinney, dos
estúdios 20th Century Fox
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Tablet

| Etapas propostas:
1. Receber a turma visitante e apresentar o espaço do Mundo
da Leitura.
2. Perguntar aos estudantes se entre eles alguém possui um
diário. Caso algum estudante responda positivamente, pedir-lhe que explique à turma o que é um diário e o que nele se
registra.
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3. Convidar os estudantes a realizar uma leitura das imagens
dos livros Diário de um banana e Diário de uma garota nada
popular. Distribuir ilustrações de diferentes datas dos diários e pedir aos estudantes que realizem a leitura da imagem
e relatem o que escreveriam sobre a ilustração recebida.
4. Sortear algumas imagens distribuídas e ler a história descrita no livro. Mediar o entendimento do texto a partir das perguntas: Quem escreve? Para quem escreve? Quando escreve?
O que escreve?
5. Observar com os estudantes de
que forma as personagens escrevem em seus diários, resgatando
as características do gênero diário. Salientar a esses jovens que
nos livros Diário de um banana
e Diário de uma garota nada
popular não se identifica o ano
em que a memória foi escrita, mas percebe-se a sequência de
dias da narrativa.
6. Identificar com os estudantes, a partir de seus apontamentos,
as características do gênero textual diário:
– vocativo;
– data (opcional);
– desenvolvimento;
– discurso em primeira pessoa;
– marca de subjetividade;
– linguagem informal;
– assinatura (opcional).
7. Exibir um trecho do filme Diário de um banana e conversar
com os estudantes sobre os recursos utilizados, principalmente dos desenhos, que remetem o espectador ao livro.
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8. Projetar imagens de diários pessoais famosos, mencionando
o interesse de escrita dos autores, diferenciando-os conforme
suas características textuais (literário e pessoal) e o suporte.
Diário Lewis Carrol
Charles Dodgson, nome real do matemático e autor de Alice no País
das Maravilhas, deixou para a posteridade 13 volumes de seus diários quando morreu, em 1898. Desses, apenas 9 chegaram ao público.
Ainda não se sabe como nem por que os 4 volumes (de 1858-1862)
sumiram.
O autor conta sobre a tarde de 1862 em que levou as três irmãs Lidell
para um passeio de barco no rio Tâmisa. É o fatídico dia em que a história de Alice (nome de uma das irmãs) nasceu.
Fonte: LABIRINTO. 7 diários de famosos escritores. Disponível em:
<http://nolabirinto.com/cultura/diarios-escritores/>. Acesso em: 22 fev.
2016.
Diário de Anne Frank
Pouco antes de ir para o esconderijo, Anne
Frank recebe um diário de presente de aniversário. Ela começa a escrever imediatamente e,
durante o seu tempo no esconderijo, escreve
sobre os acontecimentos no Anexo Secreto
bem como sobre si mesma. O seu diário é um
grande apoio para ela. Anne também escreve contos e coleciona as suas frases favoritas de
outros escritores no seu Livro de Belas Frases.
Fonte: ANNE FRANK. 7 diários de famosos escritores Disponível em: <www.annefrank.org/pt/
Anne-Frank/O-resumo-da-historia/>. Acesso em: 22 fev. 2016.
Diários em meio digital
Diário de Classe
Isadora Faber ficou famosa após criar uma página no
Facebook, Diário de Classe, na qual denunciava problemas de infraestrutura em sua escola pública, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.
Fonte: UOL. “Não colocaria meu ﬁlho na escola pública”, diz Isadora Faber. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/06/05/nao-colocaria-meu-filho-na-escola-publica-diz-isadora-faber.htm>.
Acesso em: 22 fev. 2016.
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Diário de uma estudante paquistanesa
Um jornalista local da BBC perguntou ao pai de
Malala se alguns jovens estariam dispostos a
falar sobre sua visão do problema. Foi quando
a menina começou a escrever um blog, “Diário
de uma estudante paquistanesa”, no qual falava
sobre sua paixão pelos estudos e as dificuldades
enfrentadas no Paquistão sob domínio do talibã.
O blog era escrito sob um pseudônimo, mas logo
se tornou conhecido. E Malala não tinha receios
em falar em público sobre sua defesa da educação feminina.
Fonte: G1. Saiba quem é Malala Yousafzai, a paquistanesa que desaﬁou os talibãs. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/
saiba-quem-e-malala-yousafzai-paquistanesa-que-ganhou-nobel.html>. Acesso em: 23 fev.
2016.

9.

Propor aos alunos que leiam os livros indicados para a prática leitora, do gênero textual diário, que estarão disponíveis nas mesas do espaço livre.

10. Convidar os jovens participantes a acessar, no mundo virtual,
o site Monkkee <www.monkkee.com/pt/> e a escrever um
parágrafo no diário em meio digital sobre as imagens das
personagens dos livros da atividade na arena.
11. Interagindo nos tablets, os alunos deverão tirar uma selfie
e utilizar a sua foto para se tornarem personagens da capa
dos livros Diário de um banana ou Diário de uma garota
nada popular. As imagens podem ser enviadas por e-mail
ou compartilhadas no Facebook, a critério dos estudantes.
12. Sugerir à turma que assista ao restante do filme Diário de
um banana ou Diário de um banana 2: Rodrick é o cara.
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REGISTRO ICONOGRÁFICO DA PRÁTICA LEITORA
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ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOLVIDAS
NA ESCOLA
Atividade 1 – Diários de “viagens”
| Objetivo:
Valorizar as diferentes leituras (livro, imagens, passeios, etc.)
como fonte de informação, sendo capaz de identificar aspectos relevantes das diferentes atividades, expressando opiniões. Desenvolver
as habilidades de relatar oral e graficamente passeios e viagens.

| Materiais e recursos:
Livro Diário de Pilar na Amazônia (Zahar), de Flávia Lins e
Silva
Booktrailer Diário de Pilar na Amazônia, disponível no site YouTube
Aplicativo Jogo de Perguntas de Geografia, de Webelinx
Livro Minha caixa de sonhar: histórias de viagens para jovens
de qualquer idade (Globo), de Luzia de Maria
Cartões postais ou fotos de diferentes lugares
Mapa múndi
Câmera fotográfica ou celular com câmera
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Indicar previamente a leitura extraclasse da
obra Diário de Pilar na Amazônia, de Flávia
Lins e Silva. Todas as etapas das atividades precisam ser registradas em fotografias
para, posteriormente, criar um slideshow.
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2. Apresentar o mapa múndi aos estudantes. Combinar previamente com o professor de geografia para explicar sobre o
mapa: as cores e seus usos, proporções, autoria e localização
do país, estado e município onde se localiza a escola e a Amazônia.
3. Perguntar aos jovens: Você já pensou em viajar pelo mundo?
Qual lugar você gostaria de conhecer? Solicitar aos alunos
que indiquem no mapa. Nesse instante, a professora pode
digitar em um site de busca o local mencionando e projetar
fotos dos locais citados.

Indicar a navegação no aplicativo Jogo
de Perguntas de Geograﬁa, de Webelinx.
O aplicativo é feito para tablets e
smartphones com sistema operacional
Android.

4. Solicitar aos estudantes que levem fotos de passeios ou viagens e socializem as memórias em aula. O professor deve
participar da conversa mostrando fotos e cartões postais. Finalizar a exposição com exibição do booktrailer Diário de Pilar na Amazônia, da Editora Zahar, comentando que o vídeo
foi editado a partir de fotos da viagem de Pilar.
5. Criar em sala de aula uma roda de conversa sobre a obra
Diário de Pilar na Amazônia, de Flávia Lins e Silva.
– Como a personagem Pilar vai parar na Amazônia? Quem
vai junto com ela?
– Por que Pilar está em busca de seu pai? Ela o encontra?
– O que Pilar aprende na Amazônia?
– Como é o layout do Diário de Pilar na Amazônia? Como
são as ilustrações? Como ela explica o que viu?
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6.

Criar uma rede mágica em sala de aula, semelhante à da
personagem Pilar, com as fotos e a descrição dos passeios.
Os estudantes devem desenhar e colocar explicações de algo
diferente que conheceram durante o passeio.

7.

Apresentar a obra Minha caixa de
sonhar: histórias de viagens para jovens de qualquer idade, de Luzia de
Maria. Mostrar como a autora relata seus passeios na obra, descrevendo e ilustrando com uma fotografia
(cartão postal). Ler um fragmento
da obra e sugerir a leitura.

8.

Realizar um passeio com os jovens leitores em formação e, depois, propor a escrita de um relato do passeio
baseado nos dois estilos de escrita observados nos livros, diário e correspondência.

9.

Convidar esses jovens a guardar essas memórias em uma
caixa, que será aberta no final do ano. A turma poderá relembrar o passeio e toda a atividade desenvolvida.

10. Criar um slideshow com as fotografias de todas as etapas
da atividade e postar no YouTube, que será exibido após a
abertura da caixa.
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Atividade 2 – Diário da vida real em meio digital
| Objetivo:
Apresentar o diário de Malala Yousafzai, a fim de analisar culturas e conhecer a educação por distintas perspectivas. Por meio do
diário, contrapor diferentes realidades e compreender a importância
do relato pessoal de Malala para a sociedade.

| Materiais e recursos:
Livro Eu sou Malala: como uma garota defendeu o direito à educação e mudou o mundo (Seguinte), de MalalaYousafzai e Patricia McCormick
Livro Malala: a menina que queria ir para a escola (Companhia
das Letrinhas), de Adriana Carranca
Reportagem da BBC “Tive um sonho terrível com o Talibã”, disse Malala em blog da BBC em 2009, disponível no site da BBC
Brasil
Trailer do documentário Malala, disponível no YouTube
Computador com acesso à internet, projetor multimídia e caixas
de som

| Etapas propostas:
1. Resgatar o conhecimento dos estudantes sobre Paquistão,
Talibã e Nobel da Paz.
O Paquistão é um país muçulmano do Sul da Ásia que divide sua história inicial com a vizinha Índia, da qual se separou em 1947. A capital do Paquistão é Islamabad. O país tem
196.174.000 habitantes (estimativa de 2014) e sua área é de 881.889 km2.
Quando o Paquistão se separou da Índia, milhões de muçulmanos deixaram a Índia para se
estabelecer na região. Eram descendentes dos muhajirs, e seu idioma era o urdu. Quase todos
no Paquistão praticam o islamismo.
Fonte: BRITANNICA ESCOLA. Paquistão. Disponível em: <http://escola.britannica.com.br/article/ 482143/Paquistao>. Acesso em: 11 mar. 2016.
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O Talibã é um grupo político que atua no Afeganistão e no Paquistão. A milícia tem origem nas
tribos que vivem na fronteira entre esses dois países e se formou em 1994, após a ocupação
soviética do Afeganistão (que durou de 1979 a 1989) e durante o governo dos também rebeldes mujahedins.Apesar de islâmico, esse governo era considerado muito liberal, deixando descontentes os muçulmanos mais extremistas. Assim, a milícia invadiu a capital Cabul e tomou
o poder, governando o país de 1996 até a invasão americana, em 2001. Apesar de ter sido
destituído do governo formal, o grupo continuou sendo inﬂuente. “Hoje, o objetivo do Talibã no
Afeganistão é recuperar seu território e expulsar os invasores dos Estados Unidos e da OTAN”,
explica Reginaldo Nasser, coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC-SP. Para
tentar desestabilizar o inimigo, o grupo utiliza táticas de guerrilha e ataques de homem-bomba.
Uma hipótese é que o dinheiro para financiar as ações venha de tributos cobrados dos plantadores de ópio (mistura de alcaloides extraídos da papoula, de ação analgésica, narcótica e hipnótica). Mas a característica principal do grupo é ter uma interpretação muito rígida dos textos
islâmicos, incluindo proibição à cultura ocidental e a obrigação ao uso da burka pelas mulheres.
Fonte: NOVA ESCOLA. Talibã. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundame ntos/taliba-470320.shtml>. Acesso em: 11 mar. 2016.
No ano de 1985, o sueco Alfred Bernhard Nobel, que também foi inventor da dinamite, criou
o Prêmio Nobel, por iniciativa própria e pela necessidade de oferecer um prêmio de grande
notoriedade, a todos que realizassem alguma contribuição para o bem de toda Humanidade.
As áreas específicas selecionadas foram Química, Medicina, Física e Fisiologia, e entre elas o
que mais se destacou seria premiado como campeão de Literatura ou da Paz. O projeto inicial
constava que os prêmios deveriam ser entregues pela Academia Sueca de Ciências, para os
químicos e físicos, pelo Instituto Carolina de Estolcomo, aos trabalhos de medicina e fisiologia,
os de literatura deveriam ser entregues pela Academia de Estocolmo e o Prêmio Nobel da
Paz, por um comitê formado por cinco pessoas, previamente eleitas pelo Storling (Parlamento
Norueguês).
O Prêmio Nobel da Paz segue os seguintes preceitos: a pessoa que realizou o melhor ato
ou ação pela paz e fraternidade mundial, lutou pela redução das guerras e se esforçou para
manter os tratados de paz entre as nações. Este prêmio é também atribuído àqueles que se envolvem e participam de projetos cuja temática seja a solução de problemas, em determinadas
áreas específicas, o que o torna uma premiação com características particulares.
Fonte: INFO ESCOLA. Nobel da Paz. Disponível em: <http://www.infoescola.com/curiosidades/
premio- nobel-da-paz/>. Acesso em: 11 mar. 2016.

2. Apresentar o livro Eu sou Malala: como uma garota defendeu
o direito à educação e mudou o mundo, de MalalaYousafzai
e Patricia McCormick e perguntar quem conhecia a sua história e qual a sua relação com o item anterior.
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A paquistanesa Malala Yousafzai foi a vencedora do Nobel da Paz 2014. Aos 17 anos, ela é a
mais nova a ganhar o prêmio. A jovem se tornou conhecida por desafiar o grupo armado Talibã
ao lutar pelo direito de meninas estudarem no país. No Paquistão, menos de metade das meninas frequenta a escola, segundo um relatório da ONU.
Aos 15 anos, quando voltava do colégio em um ônibus escolar, sofreu uma tentativa de assassinato por militantes do talibã, grupo fundamentalista que domina parte do país. Isto porque
ela vinha defendendo o direito de garotas paquistanesas estudarem, enquanto esta prática era
frequentemente atacada pelos líderes do grupo radical.
Fonte: REVISTA EDUCAÇÃO. Malala Yousafzai ganha Nobel da Paz. Disponível em: <http://
revistaeducacao.com.br/textos/0/malala-yousafzai-ganha-premio-nobel-da-paz-327660-1.
asp>. Acesso em: 11 mar. 2016.

3. Projetar as imagens do livro Malala: a menina que queria ir
para a escola, de Adriana Carranca e realizar a sua leitura.

Comentar com os estudantes envolvidos que o pai de Malala
a incentivou a discursar, e, que a convite de um jornal inglês,
ela escreveu o Diário de Gul Makai, relatando o que acontecia em sua escola, no Paquistão.
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4. Propor a leitura de trechos do diário de Malala, disponíveis na
reportagem “Tive um sonho terrível com o Talibã”, disse Malala
em blog da BBC em 2009, no site da BBC Brasil (<www.bbc.
com/portuguese/noticias/2014/10/141010_diario _malala_ rb>).
5. Questionar os alunos:
– Por meio do relato de Malala, como podemos descrever
sua realidade? Em que aspectos se assemelham à nossa
ou se distanciam dela?
– Alguns dos amigos de Malala vão embora e ela fica triste
ao olhar seu uniforme. Você já passou por momento semelhante? Quando?
– O nome de Malala foi escolhido em homenagem a uma
heroína afegã, Malalai de Mainwand. Vocês sabem por
que seus nomes são esses?
– O pai de Malala é sua inspiração e seu motivador em busca do direito à educação para todos. Quem é a sua inspiração? Por quê?
6. Exibir o trailer do documentário Malala, disponível no YouTube <www.youtube.com/ watch?v=l_1L5_qOxLU>.
7. Propor aos jovens participantes que produzam um diário, registrando em seus cadernos como é a realidade escolar: espaço, trajeto, preferências, amigos, professores.
8. Disponibilizar em um blog os relatos dos alunos e socializar
com a escola.

36

narrativas_confessionais.indd 36

02/09/2016 14:15:20

Atividade 3 – Diário da vida real durante a guerra
| Objetivo:
Diferenciar um diário ficcional de um diário pessoal. Relacionar escritas pessoais de Anne Frank com situações históricas da II
Guerra Mundial, reconhecendo situações de desrespeito aos valores
humanos sob o olhar de uma adolescente ao assassinarem milhões de
judeus nos campos de concentração.

| Materiais e recursos:
Vídeo Amiga de infância de Anne Frank conta sobre sua estadia
no Campo de Concentração (Rede Globo), disponível no YouTube
Imagens de Adolf Hitler, da suástica, da estrela de Davi e de
judeus em campos de concentração
Fotografias de Anne Frank e de campos de concentração
Livro O mundo de Anne Frank: lá fora a guerra (Rocco), de Janny
van der Molen
Livro O diário de Anne Frank (Record), de Anne Frank
Música Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner
Documentário Sobrevivi ao Holocausto, de Julio Gartner e Mariana Kagan. Disponível em: <www.sobrevivi.com.br>
Filme Minha querida Anne Frank (Califórnia Filmes), de Alberto Negrin
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
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| Etapas propostas:
1. Preparar a sala para a audição da música Cavalgada das
Valquírias, de Richard Wagner, e para a projeção das imagens de Adolf Hitler e do símbolo da Suástica. Perguntar aos
alunos:
– Vocês já ouviram essa música? Quando escutaram? Qual
a sensação que vocês tiveram ao escutá-la?
– Quem é a pessoa que aparece na foto? Vocês já viram essa
foto em algum lugar? Observando a foto, é possível imaginar quem foi essa pessoa?
2. Esclarecer aos alunos sobre a música, Adolf Hitler e o símbolo da suástica. Posteriormente, mostrar a estrela de Davi e
falar sobre seu significado.
Adolf Hitler não é exatamente um apaixonado pela música, mas basta
um gramofone começar a assobiar os dramas musicais de Richard
Wagner para que o líder germânico se coloque em tom de reverência.
A exaltação do compositor ao passado mitológico da Alemanha e à
criação de uma identidade nacional coletiva reverbera em cada um
dos atos do poderoso chefe, em alemão Führer. Em uma escalada
vertiginosa, Hitler fundou o partido nazista, perseguiu e silenciou opositores internos, reergueu as forças armadas e dedicou-se a restaurar
a glória do Império Alemão.
Fonte: REVISTA VEJA. Entrevista Adolf Hitler: a vitória será nossa.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/especiais_online/segunda_
guerra/ edicao001/entrevista.shtml>. Acesso em:15 mar. 2016.
O símbolo adotado pelo Partido Nazista, em 1920, passou a integrar a bandeira nazista. “Como nacional-socialistas, vemos em
nossa bandeira nosso programa. No vermelho, a ideia social do
movimento; no branco, a ideia nacionalista, e na suástica, a missão de lutar pela vitória do homem ariano, e ao mesmo tempo pelo
triunfo da ideia do trabalho produtivo, ideia que é e será sempre
antissemita”, escreveu Adolf Hitler no livro Minha Luta.
Fonte: REVISTA AVENTURAS NA HISTÓRIA. Qual a origem da suástica? Disponível em:
<http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/qual-origem-suastica-434955.shtml>.
Acesso em:15 mar. 2016.
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Estrela de Davi é um símbolo muito antigo e usado em muitas crenças,
religiões e culturas e, muitas vezes, simboliza o poder e a proteção divina. Desde 5.000 anos a.C o símbolo também denominado “Estrela dos
judeus” aparece na arte suméria, bizantina, fenícia; na cultura maia, romana, europeia (Itália, Vaticano, Romênia, Turquia) e, ainda, no Tibete,
no Líbano, no Islã, na Mongólia, na Arábia, no Egito, em Marrocos. Hitler
orientou que todos os judeus deveriam utilizar a estrela para serem facilmente identificados, perseguidos e torturados.
Fonte: DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS. Estrela de Davi. Disponível em: <http://www.dicionario
desimbolos.com.br/estrela-davi/>. Acesso em:15 mar. 2016.

3. Indicar a leitura da obra O mundo de Anne Frank: lá fora a
guerra, de Janny Van der Molen. Lembrar aos alunos para
terem em mente que a história de Anne Frank, narrada na
obra, acontece nesse período histórico de perseguição, conforme foi explicado por meio das imagens.
4. Conversar com os alunos, na aula seguinte, sobre a obra:
– Quem foi Anne Frank? Qual era sua idade?
– O seu diário é verdadeiro? Sobre o que ela escrevia?
– Onde e quando ela e sua família foram perseguidas pela
Suástica?
– O que aconteceu com Anne Frank, seus amigos e familiares?
– Quais as atividades que Anne Frank gostava de realizar e
foi proibida pela Suástica?
5. Apresentar fotos de Anne Frank e dos judeus nos campos de
concentração. Assistir à reportagem, disponível no YouTube,
em que a amiga de infância de Anne Frank conta sobre sua
estadia no Campo de Concentração. Após assistir à reportagem, desafiar os alunos a criarem seus cadernos de recordações, para escreverem uma lembrança aos colegas, semelhante ao que os alunos da escola de Anne Frank faziam.

39

narrativas_confessionais.indd 39

02/09/2016 14:15:20

6. Ler os fragmentos selecionados da obra O
diário de Anne Frank em sala de aula, interagindo com os participantes para que eles
comentem o que leram na obra e assistiram
no documentário. Antes de iniciar a leitura, mostrar uma página do diário de Anne
Frank com o intuito de os alunos observarem que ela deu um nome para o diário (vocativo) – o diário tornou-se seu amigo.
– Quando Anne Frank ganha o diário em sua festa de aniversário (domingo, 14 de junho de 1942);
– A festa de aniversário (segunda-feira, 15 de junho de
1942);
– A mudança para o esconderijo (quinta-feira, 9 de julho de
1942);
– Prospecto e Guia do Anexo Secreto (terça-feira, 17 de novembro de 1942);
– A relação de Anne com sua mãe (sábado, 7 de novembro de
1942).
7. Indicar o site <www.annefrank.org>. Durante a navegação,
sugerir aos jovens estudantes que pesquisem sobre a vida
de Anne Frank e visualizem as fotografias do esconderijo e
da antiga casa de Anne Frank, que se tornou museu e está
disponível naquele site.
8. Exibir um fragmento ou o trailer do documentário Sobrevivi
ao Holocausto, uma produção brasileira em que a testemunha Julio Gartner conta sua história pessoal narrando sobre a morte planejada de seis milhões de judeus. Os detalhes
do filme estão disponíveis no site <www.sobrevivi.com.br>.
Lembrar aos jovens que as vítimas de Adolf Hitler tinham
nome, história e família.
9. Convidar o professor de História para realizar um trabalho
interdisciplinar, expondo dados históricos sobre a II Guerra
Mundial e o holocausto.
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10. Assistir com os estudantes ao filme Minha querida Anne
Frank, baseado no livro Memórias de Anne Frank, de Alison
Leslie Gol.

Inspirado livremente no romance de Alison Leslie Gold, o filme reconta a história de amizade entre Anne Frank e Hannah Goslar, uma
das melhores amigas da garota que morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, em 1945.
Fonte: CONFRARIA CULTURAL. Minha querida Anne Frank. Disponível em: <http://www.confraria-cultural.com/2014/05/filme-resenha-minha-queria-anne-frank. html>. Acesso em: 16 mar. 2016.

11. Desafiar os estudantes a escrever poemas ou haicais inspirados nos livros e no filme. Publicar os textos na página
da Anne Frank House no Facebook <www.facebook.com/
annefrankhouse> e compartilhar na página do Mundo da
Leitura <www.facebook.com/mundodaleituraupf>.
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Atividade 4 – Diário de um personagem do game
| Objetivo:
Promover o aprendizado por meio de atividades colaborativas
mostrando que é possível aprender e se divertir. Desvincular a escrita e a leitura de diários como uma atividade exclusivamente feminina.

| Materiais e recursos:
Blocos de montar
Livro Diário de um zumbi do Minecraft: um desafio assustador
(Sextante), de Herobrine Books
Aplicativo Foto Efeitos Minecraft, disponível na loja virtual GooglePlay
Filme de animação Papai, eu sou uma zumbi, de Ricardo Ramón
e Joan Espinach, do estúdio Barton Fims
Fotos de esculturas de animais utilizando Lego, de Sean Kenney
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Iniciar a leitura oral da obra Diário de um
zumbi do Minecraft: um desafio assustador,
de Herobrine Books, em sala de aula. Caso
a leitura não seja finalizada, orientar os
alunos para que a continuem em casa.
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2. Perguntar aos estudantes sobre os personagens do jogo Minecraft: Zumbi, Sally Cadáver, Jeff, Golem de ferro e Steve:
– Quais são as
características
dessas personagens ou mobs?
– Qual é a relação
entre essas personagens?
– Qual era o sonho
do Zumbi? E o
seu maior medo?

Mobs são afetados pelo ambiente da
mesma forma como o jogador: eles
estão sujeitos à física, e eles podem
ser feridos pelas mesmas coisas que
prejudicam o jogador (pegando fogo,
queda, afogamento, atacado por armas, etc.). [...] Cada tipo de mob no
Minecraft tem um sistema de certa
inteligência artificial, com diferentes
comportamentos e mecânica. Mobs passivos fogem em
direções aleatórias depois de serem feridos, enquanto
mobs hostis vão enfrentar e perseguir/atacar o jogador
o mais rapidamente quando eles o veem perto. Mobs
neutros permanecerão imóveis até que um jogador ou
mob os ataquem.

– O que um Zumbi faz no mundo Minecraft?

– Como um zumbi é retratado em outras ficções literárias
ou audiovisuais?
– O livro apresenta um diário diferenciado. O que o Zumbi
relata em seu diário?
3. Projetar uma tela do jogo Minecraft e perguntar aos presentes quem joga ou já jogou. Explicar aos jovens o que são personagens em
uma história, resgatando o conceito de mobs.
Questionar os alunos se os mobs podem ser
chamados de personagens.
4. Conversar sobre os objetivos do jogo e sobre o que eles consideram mais interessante quando estão jogando. Solicitar aos
alunos, a exemplo do personagem Zumbi, que descrevam um
dia no mundo do Minecraft.
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Minecraft é um jogo eletrônico que permite a construção usando
blocos (cubos) dos quais o mundo é feito. O objetivo é construir
cidades e defender seu território dos ataques. O jogo pertence à
Microsoft Studios. No entanto, estão disponíveis versões demo
(versão limitada do jogo destinada à experimentação e demonstração de alguns níveis e recursos) para que os usuários possam
conhecer o jogo antes de adquirir. Os responsáveis também estão
desenvolvendo ambientes para o Minecraft ser utilizado nas escolas.
Fonte: MINECRAFT Education Edition. Disponível em: <http://education.minecraft.net>. Acesso em: 16 mar. 2016.

5. Resgatar com os jovens espectadores a brincadeira de construção com blocos. Levar blocos de montar para a sala de
aula para que os alunos exponham suas lembranças e as infinitas possibilidades de montagens. Mostrar fotos disponíveis
na internet do artista chamado Sean Kenney, que utilizou
blocos de montar para formar um mini zoo.

Urso Polar

6. Preparar antecipadamente a versão demo do jogo
ou a versão Minecraft
Education Edition, para
que os alunos interajam
em uma atividade de
construção em meio digital.

Macacos

Minecraft Education Edition funciona como
uma comunidade, onde os professores podem
compartilhar ideias e inspirações de como
usar o jogo para educar crianças nas escolas. O Objetivo do site é disponibilizar versões
do jogo relacionando conteúdos da escola. As
primeiras versões envolvem conceitos de geometria, cálculo de área, perímetro, ou reconstruir cenários de importância histórica.
Fonte: MINECRAFT Education Brasil. Disponível em: <www.minecraft.com.br>. Acesso
em: 28 mar. 2016.
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7. Assistir ao filme de animação Papai, eu sou uma zumbi, de
Ricardo Ramón e Joan Espinach. Orientar os espectadores
para observar como essa zumbi se comporta e como ela é representada no filme. Após a exibição do filme, conversar com
os estudantes:
– O Zumbi do Minecraft e Dixie têm algo em comum? O que
os diferencia?
– De que maneira Dixie se tornou uma zumbi?
– Antes de se transformar em zumbi, como era Dixie?
– O que você faria se você se tornasse zumbi?
– Dixie consegue voltar ao mundo dos humanos? Por quê?
8. Escrever um texto a partir da pergunta: O que você faria se
você se tornasse um Zumbi? Ilustrar o texto com fotos editadas com efeitos Minecraft (para conseguir esse efeito, utilizar
o aplicativo gratuito Foto Efeitos Minecraft).
9. Destinar um período de aulas para os estudantes acessarem
os sites <http://diariodeumzumbi.com.br/> e <http://dixiezombi.com/>, com o propósito de conhecerem outras informações sobre o filme e interagir nas fases disponíveis do jogo
Diário de Zumbi.
10. Dividir a turma em grupos para que elaborem e executem
um projeto de construção utilizando blocos. Por exemplo:
montar um cenário de Minecraft com seus personagens e
ou cenas escolhidas do filme de animação Papai, eu sou
uma zumbi, de Ricardo Ramón e Joan Espinach. Ajudá-los
a definir espaços e proporções dos objetos. Posteriormente,
solicitar aos grupos que exponham as ideias do projeto de
construção com blocos, descrevam como ocorreu a execução
e apresentem aos colegas o cenário construído.
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Atividade 5 – Diário como objeto mágico
| Objetivo:
Apresentar aos alunos o diário como registro de segredos, proporcionando a discussão sobre a comunicação entre personagem e
objeto e a realização da produção escrita. Possibilitar o acesso à narrativa autobiográfica pela perspectiva mágica da saga Harry Potter.

| Materiais e recursos:
Livro Harry Potter e a câmara secreta (Rocco), de J. K. Rowling
Filme Harry Potter e a câmara secreta, dos estúdios Warner Bros
Pictures
Computador com acesso à internet, projetor multimídia e caixas
de som ou aparelho de DVD e televisão
Caderno, bloco de notas – material de escrita

| Etapas propostas:
1. Apresentar a série Harry Potter, de J. K. Rowling.
A vida do menino Harry Potter não tem um pingo de magia. Ele vive
com os tios e o primo, que não gostam nem um pouco dele. O quarto de Harry é, na verdade, um armário sob a escada, e ele nunca
comemorou um aniversário sequer em onze anos. Até que, um dia,
Harry recebe uma carta misteriosa, entregue por uma coruja: um
convite para estudar num lugar incrível chamado Escola de Magia
e Bruxaria Hogwarts. Lá ele vai encontrar não só amigos, esportes
praticados em vassouras voadoras e magia para todo lado, como
também seu destino: ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em que
terá que enfrentar a pior força do mal, o bruxo que assassinou seus
pais. Mas, para isso, Harry precisará passar por uma série de desafios e enfrentar inúmeros perigos.
Fonte: ROCCO. Saga Harry Potter. Disponível em: <http://www.rocco.com.br/livro/?cod=
2668>. Acesso em: 10 mar. 2016.
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2. Recontar brevemente a história do livro Harry
Potter e a câmara secreta: segundo ano de
Harry Potter em Hogwarts, alunos passam a
ser atacados após a abertura da câmara secreta por um herdeiro da Sonserina.
Sonserina é uma das quatro Casas de Hogwarts. Foi fundada por Salazar Sonserina, e o símbolo é uma serpente prateada, graças à habilidade de Salazar de falar com cobras. Suas cores são verde e prata,
e a sala comunal da casa está localizada nas masmorras do castelo.
Fonte: MADAME PINCE DICIONÁRIO. Sonserina. Disponível em:
<http://wiki.potterish.com/index.php? title=Sonserina>. Acesso em:
10 mar. 2016.

3. Solicitar aos estudantes
que identifiquem qual
objeto foi o responsável
pela abertura da câmara secreta.

O diário de Tom Riddle provava que Lord Voldemort era o herdeiro de Sonserina. Foi adquirido em uma papelaria na Rua Vauxhall, em
Londres. Após sua morte, ficou em posse de
Lúcio Malfoy.
Fonte: MADAME PINCE DICIONÁRIO. Diário
de Tom Riddle. Disponível em: <http://wiki.potterish.com/index. php?title=Di%C3%A1rio_de_
Riddle>. Acesso em: 10 mar. 2016.

4. Relatar brevemente co-mo o diário de Tom Ridle
surge: Harry Potter e a família Wesley vão até a livraria Floreios e Borrões para comprar material escolar e encontram
Lúcio e Draco Malfoy. O Sr. Malfoy e o Sr. Wesley discutem
e o caldeirão de Gina cai no chão. Ao devolver um dos livros
que o atingiram, o Sr. Malfoy coloca o diário junto com os
demais.
5. Mostrar o trecho em que Harry Potter tem
acesso ao diário, no filme Harry Potter e a
câmara secreta, da Warner Bros. Pictures
(trecho: 1:27:17 a 1:33:34).
6. Relatar brevemente como a câmara secreta foi aberta e qual a relação com Tom
Riddle: Harry Potter está na câmara secreta, que foi aberta
por Gina. Quando descobriu o diário em seus materiais, a
menina escrevia suas confidências e Tom Riddle a respon-

48

narrativas_confessionais.indd 48

02/09/2016 14:15:22

dia. Ele revela que é Lord Voldemort (um anagrama de Tom
Marvolo Riddle) e que, por meio do diário, buscava encontrá-lo. Para eliminar Harry Potter, Lord Voldemort invoca por
ofidioglossia (língua das cobras) o basilisco. Ao conseguir derrotar a cobra, Harry destrói o diário e uma parte da alma de
Tom Riddle, utilizando a presa do animal.
7. Perguntar aos jovens participantes:
– Que segredo o diário escondia?
– Por que o diário estava em branco?
– Como o diário interagia com Gina?
– Por que motivo Gina quis destruí-lo?
– Se você achasse o diário de Tom Riddle, o que faria?
– Vocês escrevem ou já escreveram em um diário? O que foi
escrito?
8. Propor aos estudantes a leitura do livro Harry Potter e a câmara secreta, de J. K. Rowling, e o registro em seus cadernos
ou blocos de notas dos elementos mágicos presentes na obra,
ilustrando-os por meio de desenhos ou recortes.
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SUGESTÕES DE LEITURA
Livros
MARIA, Luzia de. Minha caixa de sonhar II: histórias de viagens para jovens
de qualquer idade. São Paulo: Globo, 2002.
Neste segundo volume, Isadora vai com os pais e a irmã à Europa e, entre construções e monumentos fabulosos, vive aventuras
como a de ficar perdida em Paris sem saber francês e se envolve
numa história de amor inacreditável. O livro faz um relato de viagens por meio de fotos, postais e narrativas.

BENTON, Jim. Querido diário otário. Curitiba: Fundamento, 2007.
Jamie Kelly, a dona do diário vive diferentes cenas do cotidiano
e descreve, com bom humor ou muita raiva, as suas vivências.

FABER, Isadora. Diário de classe – a verdade. São Paulo: Gutenberg, 2014.
Aos 13 anos, Isadora Faber, uma estudante de escola pública de
Florianópolis (SC), indignada com os problemas de ensino e infraestrutura de seu colégio resolveu criar uma página no Facebook, o
Diário de Classe, para denunciá-los. Chamou a atenção da imprensa
nacional e internacional, mobilizou milhares de seguidores e conseguiu as mudanças que reivindicou. Sua jornada, no entanto, foi árdua – sofreu críticas, ameaças, represálias, agressões e processos.

SILVA, Flavia Lins. O Diário de Pilar no Egito. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar,
2014.
Nesta obra, Pilar, Breno e Samba vão parar no Egito, onde encontram Tutancâmon, o jovem faraó que foi enterrado vivo num sarcófago e precisa de ajuda para recuperar seu trono. Juntos, eles enfrentam deuses e feras e vivem experiências inesquecíveis – voam
nas asas da Fênix, navegam pelo rio Nilo numa feluca, recebem o
“olho que tudo vê” do deus Hórus, se escondem em pirâmides e até
aprendem a escrever hieróglifos, a escrita dos antigos egípcios.

55

narrativas_confessionais.indd 55

02/09/2016 14:15:22

TORERO, José Roberto. O diário do Lelê. São Paulo: Salamandra, 2009.
Neste livro, quem ainda não conhece vai poder conhecer o Leocádio – Lelê, para simplificar – um garoto muito esperto, com muitas
histórias para contar. As histórias são tantas que ele tem até um blog
na internet. E são tão boas que o tio Torero do Lelê resolveu dar uma
ajudazinha para elas serem publicadas em forma de livro.

ZIRALDO. Diário da Julieta. 2. ed. São Paulo: Globo, 2010.
Diário em quadrinhos. Juju conta suas aventuras e, para não
esquecer nenhum detalhe, cola com muita criatividade tudo em seu
diário: bilhetes, fotos, adesivos, papelzinho de bala, lacinhos de fita,
como em um scrapbook.

Artigos científicos
BRISOLARA, Valéria. Narrativa, memória e identidade: o boom das narrativas de cunho memorial. Cenários, Porto Alegre, v. 1, n. 5, 1o semestre 2012.
Identifica algumas possíveis causas para o fenômeno de crescimento da produção e difusão de diferentes tipos de narrativas de
cunho memorial ou testemunhal, tanto com relação a aspectos textuais
como quanto a aspectos socioculturais. A fim de atingir esse objetivo, serão apresentados e analisados conceitos e dados com relação
a aspectos relacionados ao contexto de produção e recepção dessas
narrativas.

JOVIANO, Lúcia Helena da Silva. O universo da escrita de si: autobiograﬁas,
memórias, diários. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA. 2, 2008, Ouro Preto. Caderno de resumos & Anais... Ouro Preto:
EdUFOP, 2008.
Discute as origens e a atual evidência do gênero confessional,
no campo História, Literatura e Memória, destacando aproximações
e diferenciações entre as narrativas autobiográfica, memorialística,
diaresca.
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LEJEUNE, Philipp. Da autobiograﬁa ao diário, da Universidade à associação:
itinerários de uma pesquisa. Revista Letras Hoje, Porto Alegre: PUC, v. 48,
n. 4, 2013.
Como se debruçar sobre o diário íntimo e a escritura dos autores
de diários? É como detetive que Philippe Lejeune retraça a gênese
da autobiografia literária que ele fundou como campo de pesquisa.
É também como geneticista que ele analisa as escrituras de si, mergulhando nos rascunhos de diários íntimos, pois ele se dedicou com
afinco a evidenciar os diversos modos de “dizer a vida”.

MACIEL, S. D. A formação do professor de literatura e os gêneros confessionais. Polifonia (UFMT), v. I, p. 41-50, 2009.
Reflexão sobre o ensino da narrativa na graduação em Letras.
Da revisão da ementa da disciplina Teoria Literária à consequente
inclusão de tópicos sobre os gêneros confessionais como forma de fortalecer a compreensão do conceito básico de ficção. Proposta intermediada pelo conteúdo do livro didático, material com o qual o professor
de literatura em formação irá, via de regra, trabalhar.

BATISTA, Patrícia Pereira. Do diário ao blog confessional: continuidade ou
surgimento de uma nova prática? In: Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 6,
n. 3, 2008.
Com a difusão das novas tecnologias, pessoas comuns passaram
a expor suas vidas íntimas ao público em blogs. A ideia deste artigo
é iniciar uma investigação para descobrir se os blogs confessionais
podem ser considerados uma continuidade da prática do diarismo,
só que tendo a internet e não o papel como suporte, ou se devem ser
vistos como algo novo e diferente. Há uma série de semelhanças entre blogs e diários, mas também muitas diferenças, como a exposição
do privado. O pontapé inicial nesta busca é estabelecer quais são as
motivações para a escrita de diários e de blogs confessionais e, assim,
descobrir se o blog é um diário on-line ou se ele responde a motivações distintas daquelas que levam alguém a escrever um diário.
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Audiovisuais
GRUPO Editorial Record. Booktrailer Anne Frank. Disponível em: <www.
youtube. com/watch?v=vHu_tx20a8A >. Acesso em: 17 mar. 2016.
Booktrailer da edição comemorativa em capa dura de um dos livros mais importantes do século XX. O depoimento da pequena Anne
Frank, morta pelos nazistas, após passar anos escondida no sótão
de uma casa em Amsterdã.

Filmes
DISNEY. As Crianças de Hitler [Curta-metragem]. Estados Unidos: Disney,
1943. 10 min.
O curta-metragem é baseado no livro Education for Death: The
Making of The Nazi, do escritor Gregor Ziemer. A mesma obra foi
adaptada no filme Os Filhos de Hitler (1943). A produção causou
muita polêmica em seu lançamento e o curta acabou banido.

O MENINO DO PIJAMA LISTRADO. Direção: Mark Herman. EUA e Reino Unido: BBC Films. Heyday Films, 2008. (94 min.)
Relata a perseguição aos judeus, a partir do ponto de vista de
Bruno, um garoto de 8 anos. O filme traz a história de uma família
cujo patriarca é designado a trabalhar no campo de concentração de
Auschwitz. Em uma incursão pelas mediações da nova casa, Bruno
faz amizade com um garoto preso no campo de concentração, com
quem fala através das grades.

HOTEL TRANSILVÂNIA. Direção: Genndy Tartakovsky. Estados Unidos: Sony
Pictures, 2012. 1 DVD. 92 min.
Um hotel cinco estrelas serve de refúgio para que os monstros
possam descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os humanos. O local é comandado pelo Conde Drácula (Adam Sandler),
que resolve convidar os amigos para comemorar, ao longo de um fim
de semana, o 118º aniversário de sua filha Mavis (Selena Gomez). O
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que ele não esperava era que Jonathan (Adam Samberg), um humano sem noção, fosse aparecer no local justo quando o hotel está
repleto de convidados.

Documentários
BIOGRAFIA Anne Frank em português do Brasil. Disponível em: <www.youtube. com/watch?v=dgX6ceLAR_0 >. Acesso em: 15 mar. 2016.
Documentário gravado pela Bio no ano que Anne Frank completaria oitenta anos. Relata a biografia de Anne Frank, traduzida para
o português.

Jogos e Aplicativos
SOLOVYEV, Andrey. Cidades do mundo: Questionário. Aplicativo disponível
no Google Play.
Aplicativo de perguntas que permite descobrir os nomes das cem
cidades mais famosas do mundo, usando as fotos de seus pontos turísticos. É uma experiência de aprendizagem muito divertida para
todos os fãs de geografia e de viagens. O aplicativo está disponível
em quinze idiomas.

ANNE'S Amsterdam. Holanda: Repudo, 2012. Aplicativo disponível no Google Play.
Faz parte do site: <www.annefrank.org>. Aplicativo para explorar a cidade de Amsterdam e descobrir como ela era durante a ocupação na Segunda Guerra Mundial por meio de fotos, vídeos, histórias
pessoais e trinta itens para encontrar em locais historicamente relevantes em toda a cidade.

LEGO City My City. Dinamarca: LEGO System A/S, 2015. Aplicativo disponível no Google Play.
Jogo em formato Lego. Para interagir, é necessário remover peças, mas também escalar para o espaço e demonstrar suas habilidades impressionantes de astronauta ou explorar os segredos do oceano.
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CALL of Mini: Zombies. China: Triniti Interactive Ltd., 2013. Aplicativo disponível no Google Play.
Jogo em formato de mobs. A narrativa do jogo começa quando
um estranho vírus toma conta de uma pequena cidade, transformando os humanos em zumbis. A missão é proteger os humanos.

HIJAB montagem da foto. Fantastic Photo Montage, 2015. Aplicativo disponível no Google Play.
Foto-montagem para meninas editarem suas fotos com roupas
da cultura paquistanesa.

Sites e blogs
CRAFTLANDIA. Disponível em: <www.craftlandia.com.br/baixar-minecraft.>. Acesso em: 10 mar. 2016.
Site que ensina como jogar Minecraft e orienta todos os passos
para instalar o jogo no computador ou no servidor.

D'SGANZERLA Produções. Sobreviventes do holocausto. Disponível em: <http://
sobreviventesdoholocausto.blogspot.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2016.
O blog reúne fotos, depoimentos e histórias de sobreviventes do
holocausto.

FABER, Isadora. ONG Isadora Faber. Disponível em: <www.ongisadorafaber.
org.br/ONG_Isadora/Bem-vindos.html> Acesso em: 10 mar. 2016.
Site da ONG criada após a repercussão do Diário de Classe na
mídia. O site traz os projetos sociais que a jovem pretende desenvolver com a ajuda da população.

PAYNE, Martha. Never Seconds. Escócia. Disponível em: <http://neverseconds.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2016.
A estudante escocesa inspirou Isadora Faber a criar o Diário
de Classe. Em 2012, Martha Payne fotografava seus lanches com a
permissão da escola e postava as fotos diariamente em seu blog, o que
causou uma mudança no cardápio de sua escola. Seu blog teve mais de
1 milhão de visitas.
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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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