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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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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 visuais – a cultura 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.

| Materiais e recursos:
Vídeos com diferentes imagens produzido pela equipe do Mundo
da Leitura
Imagem Menina afegã, de Steve McCurry
Tiras e cartuns de Caulos, Rafael Sica, Benett e Kristian Nygård
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Aplicativo Fotor
Tablet

| Etapas propostas:
1. Iniciar a atividade perguntando aos estudantes se costumam
ler e/ou produzir desenhos, fotos e vídeos, salientando a infinidade de imagens que nos cercam e a importância de percebermos seus sentidos e significados. Apresentar aos estudantes um vídeo produzido pela equipe do Mundo da Leitura
com diferentes imagens. Posteriormente, selecionar algumas
dessas imagens para a leitura.
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Monalisa (Pintura)

Relativity (Gravura)

Retrato de Albert Einstein (Foto)

O Gigante de Boston (Pintura em mural)

Marilyn Monroe (Serigrafia)

Batman (Logomarca)

Composition With Red,
Blue and Yellow (Pintura)

E.t., O extraterrestre
(Frame de filme)

Selﬁe Oscar 2014 (Foto)

Já acabou, Jéssica?
(Pintura de meme)

Neon Genesis Evangelion
(Mangá)

Menino sírio 1 (Ilustração)

Monstros (Quadrinhos)

Emoticon (Tipografia)

Girl with Hair Ribbon (Serigrafia)

Arte gráfica e digital

Havaianas (Publicidade)

McDonald’s (Logomarca)
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2. Perguntar aos estudantes:
– Quais imagens mais lhes chamaram a atenção?
– Lembram de alguma imagem que em sua opinião seja famosa?
– Quais imagens fazem parte do seu cotidiano visual e quais
lhe parecem estranhas ou desconhecidas?
– Com quais você se identifica e se relaciona?
– Quais dessas imagens estão na mídia ou foram criadas por
ela?
– Quais imagens fizeram sentido para você? Provocaram alguma sensação ou sentimento?
– Saberiam identificar a origem, a linguagem e o contexto
histórico, social e cultural em que foram criadas?
– Que temas apresentam? São representações da realidade
ou são formas abstratas, simbólicas?
3. Apresentar a fotografia Menina afegã,
de Steve McCurry, cuja imagem remete
a um acontecimento da realidade histórica recente. Solicitar aos estudantes
que façam a sua leitura, identificando
elementos (Quem? O quê? Quando?
Onde? Como? Por quê?) que possam
constituir uma narrativa real ou imaMenina afegã
ginária.
4. Propor aos estudantes uma leitura coletiva das tiras e cartuns selecionados das obras dos brasileiros Caulos, Rafael
Sicca, Benett, e do norueguês Kristian Nygård. Demonstrar
a narratividade em que se constituem.
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Cartum – Caulos

Tira – Rafael Sica
Tira – Benett

Tira – Rafael Sica

Tira – Rafael Sica

Cartum – Caulos

5. Desafiar os estudantes a produzirem narrativas visuais:
– Opção 1: Por meio de desenho, criar de 1 a 5 quadros em
forma de tiras, produzindo uma narrativa visual ilustrada;
– Opção 2: No computador ou tablet, por meio do aplicativo Fotor, os alunos deverão selecionar fotos de bancos de
imagens gratuitos para criar uma narrativa visual, utilizando de 1 a 4 imagens. Se preferirem, os estudantes poderão criar, no mesmo aplicativo, releituras das imagens
icônicas apresentadas na prática leitora. Posteriormente,
as imagens deverão ser postadas no Instagram do Mundo
da Leitura.
6. Disponibilizar aos estudantes livros de pinturas, fotografias
e quadrinhos para leitura.
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ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOLVIDAS
NA ESCOLA
Atividade 1 – A narrativa na publicidade
| Objetivo:
Apresentar aos estudantes diferentes anúncios publicitários, salientando seu potencial narrativo, a criatividade na composição de
suas imagens e enunciados.

| Materiais e recursos:
Vídeos e imagens de anúncios publicitários da Vivo e da Coca-Cola
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Iniciar a atividade perguntando aos estudantes quais anúncios publicitários lembram ter visto, de quais mais gostaram
ou quais mais lhes chamaram a atenção e em que suporte se
encontravam (revistas, cartazes, televisão, outdoors, celular,
internet).
2. Exibir alguns dos anúncios publicitários das campanhas da
Vivo e da Coca-Cola em diferentes suportes e linguagens, perguntando:
– Sobre o que os anúncios falam?
– Que público-alvo e faixa etária o anúncio pretende atingir
(homem, mulher, criança, jovens)?
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– Esses anúncios geraram alguma sintonia (costumes, comportamentos, valores e crenças) em vocês? Quais? Por
quê?
– Os anúncios apresentavam tom de humor, ironia, alegria,
sedução, reflexão e curiosidade? Como esses recursos podem ser identificados?
– Quais os slogans dos diferentes anúncios?
– O que distingue cada anúncio ao ser apresentado em diferentes suportes e linguagens (outdoors, revistas, cartazes,
dispositivos móveis, computador, etc.)?
– Quais são as características dos cenários, das personagens,
da trilha sonora e que cores são utilizadas nos anúncios?
Como eles chamam a atenção de vocês?
– De que maneira a narrativa está presente nesses anúncios?

Anúncio publicitário - Coca-Cola

Anúncio publicitário - Coca-Cola
Anúncio publicitário - Vivo

Anúncio publicitário - Vivo

Anúncio publicitário - Vivo

Anúncio publicitário - Vivo
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Campanhas Vivo e Coca-Cola
A campanha da Vivo apresenta metáforas entre situações da vida real e da vida digital
– como fazer log-in, download, abrindo nova janela, nova configuração. Envolve os famosos youtubers, incorpora expressões e hits populares e se utiliza da linguagem dos
clipes apresentando músicas conhecidas do público.
A campanha da Coca-Cola apresenta grupos de amigos vivendo momentos importantes e alegres em ambientes que remetem à ideia de prazer e liberdade. Jovens
dançando, andando de patins, skate e bike. Utiliza gírias, ritmos como o funk, o rap,
o xaxado e o repente.
Ambas as campanhas são veiculadas em multiplataformas transmidiais.

3. Solicitar aos estudantes que relacionem os anúncios com as características da linguagem publicitária apresentadas abaixo.
Características da linguagem publicitária
Atenção: o autor pode apelar ao humor, à curiosidade, à repetição, a temas da
atualidade, a nomes conhecidos do público, à intensidade, ao contraste, à quebra
de expectativas, dentre outros recursos.
Interesse: motiva o destinatário qualificando o produto, o serviço ou a mensagem
que quer vender.
Desejo: apela à imaginação e à emoção do consumidor, associando o produto, serviço ou mensagem a situações agradáveis, que garantem prestígio ou reforçam a
autoestima.
Ação: utilizará formas imperativas (Faça isso, Compre, Consulte), argumentos que
estimulem e exerçam pressão psicológica (por meio de textos e/ou imagens).
Fonte: BLOG EDUCAÇÃO. Concurso tempos de escola 2015: guia de orientações
para educadores. Disponível em: <http://www.blogeducacao.org.br/wp-content/
uploads/2015/04/Ciclo-1_CadernoProfessor.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2016.

Exemplos de slogans
“O tempo todo com você” (Banco do Brasil), “Pode entrar que o mundo é seu” (HSBC),
“Feito para você” (Banco Itaú), “Futebol é coisa séria” “A marca oficial do brasileiro”,
“A marca que o Brasil convocou” (Topper), “Bem estar bem” (Natura), “Vem junto”
(Nike), “Só se vê na Globo”, “Globo, a gente se liga em você!” (Globo), “Viva o lado
Coca-Cola da vida!”, “Sinta o sabor” (Coca-Cola), “Movidos pela paixão”(Fiat),”De
mulher para mulher, Marisa” (Lojas Marisa), “Vivo é você em primeiro lugar” “Viva
Tudo” (Vivo)
Fonte: MUNDO DAS MARCAS. Slogans brasileiros. Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/09/slogans-brasileiros.html>. Acesso em: 20 mar.
2016.

31

narrativas_visuais.indd 31

02/09/2016 14:09:22

4. Salientar as características das campanhas exibidas (Vivo e
Coca-Cola), que apresentam uma linguagem poética, interativa, emotiva, dinâmica, intertextual, bem como sua capacidade de identificação com diferentes públicos.
5. Chamar a atenção dos alunos para a hibridização de linguagens na publicidade, a utilização de diferentes recursos visuais e sonoros como o formato do videoclipe e da animação
presentes nos vídeos exibidos anteriormente. Destacar a difusão dessas campanhas, que por serem transmidiais estão
disponíveis num sistema multiplataforma. Apresentar o conceito de transmídia storytelling.
Transmídia storytelling
É contar uma história (story) por meio de diferentes mídias, tendo consciência de que
cada uma exige uma narrativa específica e atinge públicos diferentes. O primeiro universo ficcional criado desde o início com esse propósito provavelmente foi o de Matrix,
tendo a trilogia de filmes como o núcleo desse universo, e depois uma série de produtos
que aprofundavam a história em outros meios, para uma parte mais engajada do público:
animação, quadrinhos, videogame etc. Em cada um desses casos, era contada uma
outra parte da história, ligada ao núcleo, porém diferente dele.
Fonte: CALDINAS. Storytelling e transmídia: afinal, o que é e para que serve?. Disponível em: <http://www.caldinas.com.br/2011/03/storytelling-e-transmidia-afinal-o-que.html>.
Acesso em: 20 mar. 2016.

7. Dividir os alunos em grupos, motivando-os a pesquisar e selecionar diferentes suportes e linguagens (outdoors, revistas,
folders, cartazes, audiovisuais, aplicativos, banners, newsletters, etc.) em que se constituem os anúncios publicitários.
8. Desafiar os alunos a criar, em grupos, uma “campanha” em
diferentes linguagens e suportes, para divulgar algum produto ou projeto de seu interesse. Postar os trabalhos no blog
da escola.
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Atividade 2 – A narrativa no curta-metragem
| Objetivo:
Proporcionar aos estudantes momentos de reflexão, apreciação
e experimentação com a linguagem audiovisual, a partir da exibição
de vídeos amadores e profissionais de diferentes gêneros e formatos,
como videoblogs, vídeos de bolso e curtas-metragens.

| Materiais e recursos:
Vídeos do YouTube
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Perguntar aos estudantes:
– Gostam de assistir a filmes ou a vídeos? Quais e onde costumam assistir (TV, computador, celular, tablet)?
– Qual a média de duração? Que assuntos abordam?
– Conseguem distinguir a diferença entre filme e vídeo?
– Já produziram algum vídeo com celular, tablet ou câmera?
Que tipo de vídeo?
– Como produziram? Qual era a ideia ou o tema?
– Foi produzido com algum objetivo? Qual?
2. Abrir espaço para que os alunos comentem sobre suas experiências com o audiovisual, tanto como espectadores quanto
como produtores, convidando-os a exibir algum vídeo que já
tenham produzido ou vídeos e filmes que já tenham assistido.
3. Comentar com os alunos sobre a semelhança e as diferenças na forma e conteúdo dos audiovisuais citados por eles,
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aproveitando para salientar a diferença entre filme e vídeo
e seus dois principais gêneros, documentário e ficção, e
a diferença entre curta, média e longa metragem, tendo
como material de apoio os sites Tela Brasil/oficinas virtuais e
Câmera Cotidiana/gêneros audiovisuais.
4. Relacionar os vídeos citados e exibidos pelos alunos a partir
das novas tecnologias, linguagens e suportes audiovisuais
surgidos com o avanço dos dispositivos móveis, como o vídeo de bolso, o videoblog e o aplicativo Snapchat. Apresentar
cada formato e gênero citado, começando pelo Snapchat. Perguntar se participam dessa rede social, se produzem vídeos
nessa plataforma e quais são os snapchaters que seguem.
O Snapchat é uma rede social de mensagens instantâneas voltado para celulares com sistema Android e iOS, criada e desenvolvida por Evan Spiegel, Bobby
Murphy e Reggie Brown, estudantes da Universidade Stanford. O aplicativo pode
ser usado para enviar texto, fotos e vídeos e o diferencial é que esse conteúdo só
pode ser visto apenas uma vez, pois é deletado
logo em seguida, se “autodestruindo” do aplicativo.
Fonte: TECHTUDO. O que é Snapchat? Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/02/o-que-e-snapchat.html>.
Acesso em: 20 mar. 2016.

5. Comentar sobre o grau de popularidade que alguns desses
vídeos ganharam ao serem difundidos na internet, transformando-se em memes, também chamados de virais, e qual o
possível motivo de sua popularização.
6. Exibir alguns dos vídeos mais famosos do YouTube, como os
do canal Porta dos Fundos (websérie), do site Canaltech (memes), no Tecmundo (youtubers), os curtas-metragens do canal
do YouTube do jovem Gustavo Horn e os vídeos do Festival
Tela Brasil (curtas de bolso), solicitando que identifiquem os
assuntos abordados, a intertextualidade, humor, popularidade (número de visualizações), os elementos narrativos e a
forma como o vídeo é apresentado.
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7. Exibir aos estudantes curtas-metragens, videopoesias, vídeos
arte e videoclipes disponíveis no YouTube que agregam a literatura, a fotografia, a animação e as artes plásticas. O professor deverá pesquisar alguns dos textos literários adaptados
para esses vídeos e disponibilizá-los aos alunos para leitura. Solicitar que percebam as características de cada texto,
adaptado para diferentes linguagens. Ampliar o conhecimento dos alunos sobre gêneros audiovisuais exibindo os vídeos
do site Câmara Cotidiana.
Exemplos de gêneros audiovisuais

Clichê (Video clip)
Acordo (Videopoesia)

A velha história
(Curta de animação)

8. Após a exibição dos vídeos, perguntar aos estudantes:
– Que diferenças perceberam entre os vídeos que foram exibidos?
– Existe uma sequência narrativa? Como ela se apresenta,
linear ou não-linear? Como e quais são as imagens apresentadas no vídeo?
– Qual a forma de representação: fotografia, animação, gravação de imagens? Essas imagens representam formas do
mundo real ou são imagens abstratas e subjetivas? Comunicam alguma ideia? Como?
– As imagens aparecem lentas ou rápidas na tela? Quais os
sons que acompanham? Como as imagens estão dispostas,
como a luz e a sombra aparecem e para quais ângulos a
câmera aponta?

35

narrativas_visuais.indd 35

02/09/2016 14:09:24

– Como vocês acham que essas histórias foram produzidas?
Passaram por algum roteiro?
– Em relação aos vídeos produzidos a partir de obras literários, perceberam alguma diferença na linguagem ao serem
adaptados para o vídeo? Quais? Sobre o que falavam? O
que lhes chamou mais atenção nos poemas e nas histórias?
9. Desafiar os estudantes a produzirem vídeos, selecionando
gêneros e formatos citados na atividade que possam expressar uma narrativa por meio de imagens, utilizando celular,
tablet ou câmera digital. Podem utilizar a fotografia, a gravação de imagens, desenhos, entre outros recursos visuais.
10. Permitir que os alunos escolham um texto (poema, conto,
crônica) ou, se preferirem, um texto ou ideia de sua autoria.
Os alunos poderão se inspirar nos vídeos feitos por alunos,
disponíveis no site Animamundi e no portal Mobimento. O
professor poderá criar uma mostra de exibição de vídeos
para a apreciação dos alunos e posteriormente um bate-papo sobre as produções feitas pela turma. Os vídeos poderão
ser postados em um blog ou no Facebook criado pela escola
e/ou postados no portal Mobimento.
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Atividade 3 – Narrativa fotográfica
| Objetivo:
Familiarizar os estudantes com a linguagem fotográfica, salientando seus elementos narrativos e estéticos a partir da leitura de
fotos famosas e de suas releituras.

| Materiais e recursos:
Imagens da internet (selfie no Oscar e releituras, menino sírio
e releituras, capa do disco Abbey Road, dos Beatles, e releituras,
menina vietnamita, memes)
Aplicativo Fotor, disponível na Google Play
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Celular, tablet ou câmera digital

| Etapas propostas:
1. Perguntar aos estudantes quais fotos costumam ver e em que
suportes e ambientes são acionadas. Perguntar como são essas fotos, que temáticas apresentam, quem seria o fotógrafo
dessas imagens (profissional, amador ou uma pessoa qualquer). Solicitar que falem sobre alguma foto que marcou em
sua memória e por qual motivo.
2. Dar continuidade, perguntando o que observam em uma fotografia, o que lhes chama a atenção. Enquanto os alunos
estiverem citando as fotos, pesquisá-las na internet e projetá-las para uma leitura coletiva. A partir das observações,
conversar, sobre a recorrência do tema, local, situação, forma
como são registradas (que podem ser comuns à maioria delas,
podendo indicar um modismo). Ex.: selfie: a maioria das fotos
representam a si mesmos.
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3. Solicitar aos alunos que falem dos sentimentos que as fotos
referidas despertam e se alguma se torna mais marcante.
Aproveitar algum exemplo de selfie citado pelos alunos para
comentar sobre essa prática fotográfica.
Selﬁe é uma palavra em inglês, um neologismo com origem no termo self-portrait,
que significa autorretrato, e é uma foto tirada e compartilhada na internet. Normalmente uma selﬁe é tirada pela própria pessoa que aparece na foto, com um celular
que possui uma câmera incorporada, com um smartphone, por exemplo. Também
pode ser tirada com uma câmera digital ou webcam. A particularidade de uma selﬁe é que ela é tirada com o objetivo de ser compartilhada em uma rede social como
Facebook ou Myspace, por exemplo. Uma selﬁe pode ser tirada com apenas uma
pessoa, com um grupo de amigos ou mesmo com celebridades.
Fonte: SIGNIFICADOS. Selﬁe. Disponível em: <http://www.significados.com.br/selfie/>. Acesso em: 20 mar. 2016.

4. Complementar a conversa exibindo a selfie feita durante o
Oscar de 2014 pela apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres. Ao lado da selfie do Oscar, exibir releituras a partir
da imagem que evidenciam seu grau de popularidade nas redes sociais no mundo inteiro, e a criatividade na produção de
paródias a partir de uma imagem icônica.

Selﬁe Oscar (2014)

Selﬁe Oscar - Simpsons
(Arte digital)

Selﬁe Oscar - Jogo de Lego

5. Dar continuidade às releituras chamando a atenção dos alunos para a foto famosa da capa do disco Abbey Road, dos Beatles, e suas releituras com personagens de quadrinhos e séries animadas, instigando-os a perceberem que cada releitura
traz uma identidade visual diferente para cada imagem e consequentemente modifica seus elementos narrativos. Verificar
juntamente com os alunos quais elementos foram agregados
a cada releitura.
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Abbey Road - Beatles
(Foto - capa de disco)

Abbey Road - Simpsons
(Arte digital)

Abbey Road - Turma
da Mônica (Arte digital)

A famosa faixa de pedestres em frente ao Abbey Road Studio, em Londres, tornou-se um ponto turístico. As pessoas que visitam essa esquina costumam simular a
famosa foto dos Beatles tirada em 1969 para a capa de um disco.
Fonte: ATL POP. Há 45 anos os Beatles atravessavam a famosa rua do Abbey Road
Studio! Disponível em: <http://atl.clicrbs.com.br/atlpop/2014/08/08/ha-45-anos-os-beatles-atravessavam-a-famosa-rua-do-abbey-road-studio/>. Acesso em:
20 mar. 2016.

6. Apresentar aos alunos a definição de releitura.
O que é releitura?
[...] entende-se aqui a tradução da significação do objeto como fundamento para
uma nova construção, buscando-se nessa ação a re-significação do mesmo objeto:
reler para aprofundar significados ressemantizando-os. Dessa forma, considera-se
que toda nova produção oriunda de uma imagem referente é construção de um
novo texto, no qual o sujeito produtor elabora uma interpretação, podendo até mesmo partir para uma criação. (BUORO, 2002, p. 23)

7. Perguntar se lembram de fotos que se popularizaram no Brasil e no mundo em decorrência de alguém ou de algum fato
importante, especialmente nos últimos meses. Salientar que
existem algumas fotos que marcam mais, que provocam e
que instigam a sensibilidade e que quando essa percepção é
compartilhada por um grande número de pessoas, essas fotos
se popularizam na mídia, algumas viram memes e outras se
perpetuam, tornando-se ícones.
8. Prosseguir com essa reflexão apresentando aos estudantes a
foto e algumas releituras do menino sírio encontrado morto em
setembro de 2015 em uma praia da Turquia, que virou símbolo
da crise migratória do Oriente Médio.
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Menino sírio 2
(Fotomontagem)

Menino sírio 5
(Ilustração)

Menino sírio 3
(ilustração)

Menino sírio 4 (Fotomontagem)

Menino sírio 6 (Arte digital)

Menino sírio 7 (Arte digital)

9. Perguntar aos estudantes:
– Já viram a foto do menino sírio e algumas dessas releituras? Onde?
– O que mais lhe chamou a atenção? Entre tantas fotos de
refugiados mortos, por que essa imagem se popularizou?
– De que maneira ela sensibiliza? Que sentimentos provoca? Que outros sentidos e significados as releituras apresentam a partir da foto?
– Pela fotografia, como podemos saber quem é o menino e
como ele foi parar nesse lugar?
10. Falar que, assim como a foto do menino sírio, outras imagens também se popularizam. No caso dos memes, o humor
e a difusão pelas redes sociais são os principais requisitos
para se tornar viral. Salientar que o meme pode surgir a
partir de acontecimentos do cotidiano, filmes, séries, novelas, músicas, entre outros suportes. Podem ser representados por imagens e/ou textos verbais. Contextualizar a origem dos memes, a seguir, e desafiar os alunos a produzirem
outros no site Gerador de meme, disponível em <http://geradormemes.com/>.
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Dino (Arte digital)

Já acabou, Jéssica?
(Frame de vídeo)

Willy Wonka (Frame de filme)

Texto sobre a origem e características do meme para pesquisa do professor
Os memes passaram a representar, de modo muito mais objetivo, elementos da cultura popular nos ambientes virtuais. Hoje, memes são um fenômeno típico da internet e podem se apresentar como imagens legendadas, vídeos virais ou expressões
difundidas pelas mídias sociais. Próprios do universo das comunidades virtuais,
eles são geralmente compreendidos como conteúdos efêmeros, vulgarmente encarados como besteirol passageiro ou cultura inútil, fruto de sua utilização da linguagem do humor. E se tornaram alvo de inúmeras campanhas de marketing, cujos
analistas rapidamente os identificaram como fundamentais no desenho de estratégias de potencialização do afeto por determinadas marcas. O mercado de bens e
serviços passou a explorar memes de forma semelhante à que a indústria cultural já
vinha fazendo, desde antes de memes serem conhecidos como memes.
Os memes são contexto. “[...] Se por um lado, diz Limor Shifman, os memes são
artefatos triviais e mundanos, ‘na realidade’, reforça a pesquisadora, ‘eles reﬂetem
profundas estruturas sociais e culturais’”.
Fonte: MUSEU DE MEMES. O que são memes. Disponível em: <http://www.museudememes.com.br/o-que-sao-memes/ >. Acesso em: 20 mar. 2016.

11. Apresentar a foto Menina vietnamita para que os alunos
conheçam e façam a leitura de uma fotografia que marcou
um momento histórico importante no mundo. Perguntar:
– Já viram essa foto na mídia ou em algum lugar? Que
diferenças apresenta em relação às fotos anteriores?
– Quais são as sensações e sentimentos que ela provoca
em vocês?
– Por que vocês acham que essa fotografia se tornou conhecida no mundo inteiro? Apresenta alguma característica semelhante à foto do menino sírio morto na beira
da praia? De que maneira podemos construir uma narrativa a partir dessa foto?
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– Contextualizar a foto revelando seu valor histórico e social.

Menina vietnamita

12. Envolver e sensibilizar os alunos
com os poemas de Mário Quintana
e Carlos Drummond de Andrade
inspirados na pintura Monalisa, de
Leonardo Da Vinci. Indicar o livro
Farewell, de Carlos Drummond de
Andrade, também disponível em
<http://revista.uft.edu.br/index.php/
entreletras/article/view/981/520>,
em que o autor se inspira em obras
de arte de diferentes pintores para
escrever seus poemas.
Gioconda (Da Vinci)
Carlos Drummond de Andrade
O ardiloso sorriso.
Alonga-se em silêncio
para contemporâneos e pósteros
ansiosos, em vão, por decifrá-lo.
Não há decifração. Há o sorriso.
(ANDRADE, 1996, p. 37)

Monalisa

A Gioconda
Mário Quintana
Descobri o famoso mistério
Do teu sorriso, Gioconda...
Pensando bem,
É o mesmo sorriso que tem
Essa gente sempre de boca fechada
De tanta gente no mundo...
O que há nisso de profundo?
É apenas
Porque já perderam todos os dentes!
(QUINTANA, 1992, p. 49)
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Para complementar a experiência de leituras literárias relacionadas à imagem, o professor poderá indicar aos alunos
a obra Este seu olhar, organizada por Regina Zilberman,
que apresenta contos escritos por diferentes autores literários a partir de suas memórias fotográficas. O livro é ilustrado com fotografias que retratam a infância de cada autor,
de onde partem suas histórias.
Imagem e narrativa: reﬂexões para o professor
O poder indicador da fotograﬁa
1) Conexão física: o objeto fotografado, de fato, estava fisicamente diante da objetiva no momento do clique; 2) Singularidade: o instante que o clique capturou é único,
singular. Mesmo que o ato se repita, o momento de cada tomada é singular; 3) designação: mais do que quaisquer palavras, mais do que quaisquer outros tipos de
imagens desenhadas ou pintadas, a foto designa, indica o referente, funcionando
quase como um dedo que aponta para algo da realidade; 4) testemunho: como não
se pode negar que o objeto fotografado esteve lá - diante da câmera -, a fotografia
dá testemunho de sua presença naquele dado tempo e espaço. Vem daí o poder
documental da fotografia. (SANTAELLA, 2012, p. 77)
A leitura fotográﬁca
Ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual,
com as especificidades que lhe são próprias. Significa fazer do olhar uma espécie
de máquina de sentir e conhecer. Assim, uma vez diante da fotografia, trata-se de
buscar a unidade melancólica de suas luzes, linhas e direções, suas escalas e volumes, seus eixos e suas sombras, enfim, contemplar a atmosfera que ela oferta ao
olhar, pois a significação imanente dos motivos e temas fotografados é inseparável
do arranjo singular que o fotografo escolheu apresentar. (SANTAELLA, 2012, p. 80)
A fotograﬁa como narrativa visual
A imagem pode e deve ser utilizada como uma narrativa visual que informa o relato
etnográfico (resgate da cultura de um povo) com a mesma autoridade do texto escrito. (BITTENCOURT, 1998, p. 199)
A imagem representativa, portanto, costuma ser uma narrativa, mesmo que o acontecimento contado seja de pouca amplitude. (AUMONT, 1995, p. 244)
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13. Trabalho final:
– Opção 1: desafiar os alunos a descreverem suas percepções a partir da leitura fotográfica de importantes fotógrafos brasileiros. Como sugestão, o professor poderá indicar os sites Fotógrafos brasileiros e Curso de fotografia.
org, em que diferentes fotógrafos apresentam seus trabalhos e falam sobre a linguagem fotográfica.
– Opção 2: sair a campo para fotografar cenas cotidianas
de sua escola, bairro e cidade, utilizando celulares, câmeras ou tablets, compondo, em suas imagens, narrativas
visuais que registrem pessoas, lugares e acontecimentos
em seu entorno. O professor poderá organizar uma exposição de fotos para ser apreciada pela comunidade escolar. Posteriormente, poderão criar um blog de imagens,
em que se faça um mosaico com as fotos dos alunos.
– Opção 3: os alunos poderão criar releituras de pinturas
ou fotos famosas utilizando o aplicativo Fotor.
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Atividade 4 – Narrativas urbanas
| Objetivo:
Sensibilizar os estudantes em relação às manifestações artísticas visuais representadas em espaços urbanos, despertando seu pensamento crítico sobre a arte de rua e seu contexto sociocultural.

| Materiais e recursos:
Imagens de grafite e vídeos do YouTube
Documentário A arte urbana, de Otávio Souza e Bruno Armelin
Materiais plásticos para representação de imagens em espaços
públicos
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Perguntar aos alunos que expressões artísticas (pintura,
grafite, pôster, estêncil, pichação, instalações, esculturas e
monumentos) lembram ter visto nos espaços urbanos de sua
cidade, no entorno de sua casa e escola.
2. Abrir espaço para que comentem sobre tais expressões, perguntando se percebem as mensagens que querem comunicar
e de que maneira são representadas nesses espaços. Solicitar
que percebam, juntamente com as expressões artísticas, diferentes elementos do cenário urbano – árvores, praças, casas,
prédios, muros, ruas, calçadas, sinais de trânsito – que são
incorporadas pelos artistas.
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Rua: caminhos diversos
A rua como espaço público é espaço de registros, suportes, exposições ou mobiliários que atuam como veículos de políticas culturais para produzir novas experiências estéticas de sentidos e comunicação. As expressões culturais ganham as ruas
e transformam os lugares, de tal sorte que podem formar uma grande rede de cartões-postais ou mesmo espetáculos de registro patrimonial histórico. De certa forma,
é a história que reescreve de modo ficcional o seu passado e projeta o seu futuro.
(BENTZ, 2015, p. 8)

3. Convidar os alunos a assistir ao documentário A arte urbana, dirigido por Otávio Souza e Bruno Armelin, em que são
apresentados diferentes artistas e formas de representação
artística. Após a exibição, valorizar os comentários dos estudantes sobre as imagens, salientando as técnicas utilizadas
para as produções artísticas.
4. Exibir algumas imagens do Instagram Narrativas urbanas
(@narrativas_urbanas) que apresenta fotos de produções artísticas feitos por pessoas comuns. São manifestações de diferentes grupos sociais que interferem na paisagem urbana.
Analisar as imagens e explicitar as suas possibilidades narrativas.

Narrativa urbana 1

Narrativa urbana 2

Narrativa urbana 3

5. Relacionar as imagens com os haicais do autor Paulo Leminski, que apresentam a relação do homem com rua e outros espaços urbanos.
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O olho da rua vê
o que não vê o seu.
Você, vendo os outros,
pensa que sou eu?
Ou tudo que teu olho vê
você pensa que é você?
(LEMINSKI, 2013, p. 20)

na rua
sem existir
me chamam
torno a existir
(LEMINSKI, 2013, p. 117)

Ainda vão me matar numa rua.
Quando descobrirem,
principalmente,
que faço parte dessa gente
que pensa que a rua
é a parte principal da cidade.
(LEMINSKI, 2013, p. 24)

entre pedra e pedra
não vai ficar
pedra sobre pedra
(LEMINSKI, 2013, p. 362)

Achar
a porta que esqueceram de
fechar.
O beco com saída.
A porta sem chave.
A vida.
(LEMINSKI, 2013, p. 23)

via sem saída
via bem
via aqui
via além
não via o trem
via sem saída
via tudo
não via a vida
via tudo que havia
não via a vida
a vida havia
(LEMINSKI, 2013 p. 88)

arte que te abriga arte que te habita
arte que te falta arte que te imita
arte que te modela arte que te medita
arte que te mora arte que te mura
arte que te todo arte que te parte
arte que te torto ARTE QUE TE TURA
(LEMINSKI, 2013, p. 345)

6. Apresentar obras e artistas importantes que representam a
arte do grafite no Brasil e no mundo, salientando a beleza estética, a narrativa que pode ser construída por meio de seus
personagens, fatos e situações representados nas imagens.
Distinguir grafite e pichação pelas imagens do site Artista de rua. Disponível em: <http://www.artistasnarua.com.br/
textos/grafite-e-pichacao>.

Stêncil - Banksy

Pintura em mural – Alex Senna

Pintura em mural – Os Gêmeos

Pintura em mural – Kobra

3D street art – Kurt Wenner

Pôster – Jr
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7. Propor aos estudantes um passeio coletivo pelos espaços urbanos da cidade, solicitando que fotografem ou gravem as
imagens de grafites, pichações, intervenções ou qualquer outro registro que represente expressão cultural urbana.
Reunir os materiais e projetá-los para apreciação e leitura
coletiva da turma. Perguntar se se sentem inseridos nessa
forma de representação visual. Incentivar os alunos a criar
um Instagram da turma, para que postem as imagens feitas
durante o passeio.
8. Propor aos estudantes que criem um projeto de arte visual
que possa ser desenvolvido nos muros da escola ou em espaços urbanos de sua cidade.
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Atividade 5 – A narrativa visual nos quadrinhos
| Objetivo:
Propor aos estudantes a leitura de quadrinhos ampliando o conceito de narrativas, relacionando-os com outras formas de narrativas
visuais.

| Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Livro Monstros (Quadrinhos na Cia), de Gustavo Duarte

| Etapas propostas:
1. Perguntar aos estudantes se apreciam ou não a linguagem
dos quadrinhos. Apresentar quadrinhos de artistas brasileiros, como Lourenço Mutarelli, Marcelo Quintanilha, Fábio
Moon, Gabriel Bá, André Diniz, Gustavo Duarte, Laudo Ferreira, Luke Ross, Mike Deodato Jr, Octavio Cariello, Rafael
Coutinho, Renato Arlem, Will Conrad, Rodrigo Rosa, Emir
Ribeiro e Bianca Pinheiro, demonstrando, assim, a ampliação do gosto por essa linguagem pela qualidade que assume
no mercado editorial brasileiro.
2. Apresentar imagens do livro Monstros, de Gustavo Duarte.
Perguntar aos alunos:
– A imagem por si só consegue contar uma história?
– Qual seria a função do texto nessa narrativa?
– O texto poderia ser usado de forma a complementar a história contada por meio de imagens?
3. Elencar os principais recursos utilizados para a narrativa visual nos quadrinhos, com a participação dos alunos.
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4. Usar as sarjetas – o espaço entre os quadros – para explicar o
processo de criação realizado na leitura dos quadrinhos. Fazer com que os estudantes percebam que é nesse espaço que
a imaginação do leitor significa o texto quadrinizado.
Sarjetas
Está vendo o espaço entre os quadros? É o que os aficionados das histórias em
quadrinhos chamam de sarjeta. Apesar da denominação grosseira, a sarjeta é responsável por grande parte da magia e mistério que existem na essência dos quadrinhos! É aqui, no limbo da sarjeta, que a imaginação humana capta duas imagens
distintas e as transforma em uma única ideia. (MCCLOUD, 2004, p. 66)

5. Comparar dois quadrinhos: um que use a linguagem tradicional, e outro de forma livre para identificar as possibilidades
de leitura.

Persépolis – Forma clássica

Sandman – Forma livre

6. Estimular os alunos a conhecer os quadrinhos disponíveis na
internet, no site webcomicsbrasil.com.br.

50

narrativas_visuais.indd 50

02/09/2016 14:09:34

REFERÊNCIAS
Referências consultadas
ANDRADE, Carlos Drummond de. Farewell. Rio de Janeiro: Record, 1996.
MEDINA MARQUES, Helena Maria. Literatura e artes visuais: uma análise da
obra Farewell de Drummond. EntreLetras, v. 4, n. 1, set. 2014. Disponível em:
<http://revista.uft.edu.br/index.php/entreletras/article/view/981/520>. Acesso em:
20 mar. 2016.
ZILBERMAN, Regina (Org.). Este seu olhar. São Paulo: Moderna, 2006.
AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1995.
BENTZ, Inone Maria Ghislene. A arte nas ruas da cidade: estratégia de ressignificação e de interação comunicacional. Revista Intexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 34,
p. 8. set./dez. 2015. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/
viewFile/58580/35869>. Acesso em: 20 mar. 2016.
BITTENCOURT, Luciana Aguiar. Algumas considerações sobre o uso da imagem
fotográfica na pesquisa antropológica. In: FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Miriam Lifchitz Moreira (Org.). Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo
nas ciências sociais. Campinas: Papirus, 1998.
BUORO, Anamelia B. Olhos que pintam: a leitura da imagem, e o ensino da arte.
São Paulo: PUC, 2002.
LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. São Paulo: M. Books, 2004.
QUINTANA, Mário. Velório sem defunto. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1992.
SANTAELLA, Lucia. Leitura de imagens. São Paulo: Melhoramentos, 2012.

Referências das imagens utilizadas
AFRICA. Vivo Exagerado. Campanha publicitária. Disponível em: <http://adnews.
com.br/midia/vivo-homenageia-cazuza-com-nova-versao-de-exagerado.html>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
ALMAP BBDO. Havaianas 2010. Disponível em: <https://byfonseca.wordpress.
com/2010/12/11/havaianas-verao-sem-photoshop/>. Acesso em: 20 mar. 2016.

51

narrativas_visuais.indd 51

02/09/2016 14:09:34

ANTUNES, Arnaldo. Vídeo poesia Acordo. Disponível em: <http://www.arnaldoantunes.com.br/upload/bibliografia_1/130_imagem_g.jpeg>. Acesso em: 20 mar. 2016.
BANKSY. Estêncil. Disponível em: < http://www.contioutra.com/banksy-50-obras-de-arte-polemicas-e-famosas//>. Acesso em: 26. Mar. 2013.
BAR, Noma. Arte digital. Disponível em: <https://br.pinterest.com/pixelcollector/
negative-space/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
BENETT. Tira 1, Benett. Disponível em: <http://benettblog.zip.net/>. Acesso em:
20 mar. 2016.
BRITTO, Romero. Já acabou, Jéssica? Meme. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/memes/89674-acabou-jessica-amiga-pazes-encerram-ciclo-meme.htm>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
CAULOS. Tira 1. In: _____. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L&PM, 2001.
CAULOS. Tira 2. In: _____. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L&PM, 2001.
COOPER, Bradley. Selfie Oscar 2014. Disponível em: <http://blog.buymobiles.net/
news/samsung-behind-ultimate-oscars-selfie>. Acesso em: 20 mar. 2016.
DA VINCI, Leonardo. Monalisa. 1503-1506. 1 pintura. Tinta a óleo, 77 cm x 53 cm.
Disponível em: <https://noseahistoria.wordpress.com/os-alunos-e-a-historia-2/mona-lisa/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
DC COMICS. Logomarca Batman. Disponível em: <http://jaderartes.blogspot.com.
br/2012/06/logomarcas-em-cdr.html>. Acesso em: 20 mar. 2016.
DPZ. Vivo Pega Bem. Campanha publicitária. Disponível em: <http://fernandovasconcelos.com/1970/Noticias/VivoPegaBemDaDpz_236657/>. Acesso em: 20 mar.
2016.
DUARTE, Gustavo. Monstros. 2012. Disponível em: <http://www.blogdacompanhia.com.br/tag/gustavo-duarte/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
ESCHER, Maurits Cornelis. Relativity. 1953. 1 gravura. Disponível em: <http://
www.mcescher.com/gallery/back-in-holland/relativity/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
EMOTICON. Disponível em: <http://www.lpm-blog.com.br/?p=11587>. Acesso em:
20 mar. 2016.
E.T. O extraterrestre. Direção: Steven Spielberg. Los Angeles: Universal Pictures,
1982.
GAIMAN, Neil. Sandman: edição definitiva. Barueri: Panini Books, 2010.

52

narrativas_visuais.indd 52

02/09/2016 14:09:34

GROENING, Matt. Abbey Road com Simpsons. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/papel-de-parede-simpsons-abbey-road.html>.
Acesso
em: 20 mar. 2016.
_______. Releitura da selfie Oscar 2014 – Simpsons. Disponível em: <http://www.
purebreak.com.br/noticias/-simpson-invade-selfie-do-oscar-2014-com-ellen-degeneres-e-jennifer-lawrence/3099>. Acesso em: 20 mar. 2016.
HEATH, Iain. Selfie Oscar 2014 em Lego. Disponível em: <http://www.thepoke.
co.uk/2014/03/05/the-oscars-selfie-recreated-in-lego/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
INSTAGRAM. Narrativas urbanas 1. Disponível em: <https://www.instagram.
com/narrativas_urbanas/>. Acesso em: 26. Mar. 2013.
_______. Narrativas urbanas 2. Disponível em: <https://www.instagram.com/narrativas_urbanas/>. Acesso em: 26. Mar. 2013.
_______. Narrativas urbanas 3. Disponível em: <https://www.instagram.com/narrativas_urbanas/ >. Acesso em: 26. Mar. 2013.
JOUVIN, Cláudia. Velha história de Mário Quintana. Disponível em: <https://filmow.com/velha-historia-t29596/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
JR. Pôster. Disponível em: <http://hypebeast.com/2011/11/jr-wall-paper-the-m-building-in-miami>. Acesso em: 26. Mar. 2013
KOBRA, Eduardo. Mural - O Pensador. (SP, 2014). Disponível em: < https://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/eduardo-kobra-cria-novo-painel-gigante-em-sao-paulo/attachment/eduardo_kobra_pensador/>. Acesso em: 26. Mar. 2013.
KURT. Wenner. 3D Street Art. Disponível em: <http://capricho.abril.com.br/vida-real/12-artistas-rua-brasileiros-gringos-conhecer-756835.shtml>. Acesso em: 26.
Mar. 2013.
MACMILLAN, Lain. Abbey Road – Beatles (1969). Disponível em: <http://theonlinecurrent.com/beatles-celebrate-50th-anniversary/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
MAURÍCIO PRODUÇÕES. Abbey Road com Turma da Mônica. Disponível em:
<http://guiadoscuriosos.com.br/blog/2012/02/17/todos-querem-tirar-uma-foto-atravessando-a-abbey-road/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
MCCURRY, Steve. Menina afegã (1984). Disponível em: <http://iphotochannel.com.
br/fotojornalismo/a-historia-por-tras-da-fotografia-a-menina-afega>. Acesso em: 20
mar. 2016.
MEME. Dino. Disponível em: <http://geradormemes.com/meme/f8bsly>. Acesso
em: 20 mar. 2016.

53

narrativas_visuais.indd 53

02/09/2016 14:09:35

MEME. Willy Wonka. Disponível em: <http://geradormemes.com/meme/f8bsly>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
MEME: Já acabou, Jéssica? Disponível em: <http://geradormemes.com/meme/
f8bsly>. Acesso em: 20 mar. 2016.
MENINO SÍRIO 1. Disponível em:<http://cidadeverde.com/noticias/201592/ilustracoes-na-internet-homenageiam-menino-sirio-morto-em-praia>. Acesso em: 20
mar. 2016.
MENINO SÍRIO 2. Disponível em:<http://cidadeverde.com/noticias/201592/ilustracoes-na-internet-homenageiam-menino-sirio-morto-em-praia>. Acesso em: 20
mar. 2016.
MENINO SÍRIO 3. Disponível em: <https://plus.google.com/+JoseMarcioSousa/
posts/TNupYWMUkmi>. Acesso em: 20 mar. 2016.
MENINO SÍRIO 4. Disponível em: <http://noticias.ne10.uol.com.br/mundo/noticia/2015/09/03/sistema-jornal-do-commercio-faz-tributo-a-menino-sirio-afogado-566380.php>. Acesso em: 20 mar. 2016.
MENINO SÍRIO 5. Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/03/internacional/1441316653_944472.html?rel=mas. Acesso em: 20 mar. 2016.
MENINO SÍRIO 6. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/03/internacional/1441316653_944472.html?rel=mas>. Acesso em: 20 mar. 2016.
MENINO SÍRIO 7. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/03/internacional/1441316653_944472.html?rel=mas>. Acesso em: 20 mar. 2016.
MERCADO-MCCANN. Coca-Cola: sinta o sabor. Campanha publicitária. Disponível em: <http://geekpublicitario.com.br/10666/coca-cola-brasil-sinta-o-sabor/>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
MONDRIAN, Piet. Composition with red, blue and yellow (1930). Disponível em:
<https://jamestelford.wordpress.com/category/photography/>. Acesso em: 20 mar.
2016.
OS GÊMEOS. O gigante de Boston. EUA, 2012, Pintura em mural. Disponível em:
<http://www.osgemeos.com.br/pt/projetos/instituto-de-arte-contemporanea-gigante-de-boston-e-greenway-eua/#!/5588>. Acesso em: 20 mar. 2016.
_______. Mural. (EUA, 2015. Disponível em: <http://www.osgemeos.com.br/pt/projetos/mural-em-nova-iorque/#!/5804>. Acesso em: 20 mar. 2016.
RIZZO, Valerycka. Vídeoclipe “Clichê” – Grupo Canastra (2013). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=8teeaxp1dmo>Acesso em: 20 mar. 2016.

54

narrativas_visuais.indd 54

02/09/2016 14:09:35

ROY, Lichtenstein. Girl with hair ribbon. 1965. 1 gravura serigraf., color. Disponível em: <http://www.roylichtenstein.com/girl-with-hair-ribbon.jsp>. Acesso em: 20
mar. 2016.
SADAMOTO Yoshiyuki. Neon genesis evangelion. Disponível em: <https://chuvadenanquim.com.br/2013/04/30/manga-neon-genesis-evangelion-chega-ao-fim-no-japao/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
SARTRAPI, Marjane. Persépolis. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
SASSE, Arthur. Retrato de Albert Einstein. 1951. 1 Fotografia. Disponível em:
<http://www.vintag.es/2015/08/13-strange-facts-you-didnt-know-about.html>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
SCHINDLER, Jim. MC Donald’s. 1962. Disponível em: <http://designportugal.net/
porque-e-o-logotipo-da-mcdonalds-tao-bem-sucedido/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
SENNA. Alex. Mural. Disponível em: <http://rickkubota.blogspot.com.br/2013/12/
alex-senna-e-um-ilustrador-e-grafiteiro.html>. Acesso em: 26. Mar. 2013.
SICA, Rafael. Tira 1. Disponível em: <http://rafaelsica.zip.net/>. Acesso em: 20
mar. 2016.
_______. Tira 2. Disponível em: <http://rafaelsica.zip.net/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
_______. Tira 3. Disponível em: <http://rafaelsica.zip.net/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
SPIEGE, Evan Thomas. Snapchat. Logomarca. Disponível em: <http://
www.1000web.com.br/2015/03/como-usar-o-snapchat.html>. Acesso em: 20 mar.
2016.
UT, Nick. Menina vietnamita. 1972. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/
noticia/2012/06/fotografia-mais-famosa-da-guerra-do-vietna-completa-40-anos.
html>. Acesso em: 20 mar. 2016.
WARHOL, Andy. Marilyn Monroe (1962). Disponível em: <https://berniesoh.wordpress.com/tag/popart/>Acesso em: 20 mar. 2016.
WMCCANN. Coca-Cola Brasil: Repente da parada. Campanha publicitária. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mwIvNFXLiDk>. Acesso em: 20
mar. 2016.
Y&R. Vivo turbo 4G. Campanha publicitária. Disponível em: <http://www.queropromocoes.com/promocao-vivo-tudo-turbo/>. Acesso em: 20 mar. 2016.
_______. Vivo Viva tudo. Campanha publicitária. Disponível em: <http://www.bluebus.com.br/vivo-estreia-campanha-com-novo-posicionamento-criacao-e-da-yr/>.
Acesso em: 20 mar. 2016.

55

narrativas_visuais.indd 55

02/09/2016 14:09:35

narrativas_visuais.indd 56

02/09/2016 14:09:35

SUGESTÕES DE LEITURA
Livros
CARVALHO Nelly. O texto publicitário na sala de aula. São Paulo: Contexto,
2014.
O livro traz reflexões e exercícios sobre a publicidade para serem aplicados nas aulas de Português.

CANEVACCI, Massimo. Culturas eXtremas: mutações juvenis nos corpos das
metrópoles. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
Canevacci fala das culturas juvenis: rave, piercing, techno, tatuagem, bodyscape, cut-up, ciberespaço, fanzine, videoarte – expressões da cultura urbana.

JENKINS, Henry. Cultura da conexão: criando valor e signiﬁcado por meio da
mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014.
O livro norteia a análise de três pensadores atuais da mídia moderna sobre o futuro da circulação de conteúdo nos meios de comunicação social e digital.

OLIVEIRA, Sandra Ramalho. Imagem também se lê. São Paulo. Rosari, 2009.
Este livro incentiva a leitura de obras de arte, mensagens publicitárias e todos os tipos de comunicação visual.

COUTO, Edvaldo Souza; SILVA, Valdirene Cássia da; TEIXEIRA, Irenides (Org.).
Cultura e comunicação visual. Canoas: ULBRA, 2013.
Livro destinado a professores e estudantes e fala sobre juventude, cultura, imagens fotográficas, arquitetônicas e histórias em quadrinhos percebendo-as como narrativas visuais.

HERNÁNDEZ, Fernando. Catadores da cultura visual – proposta para uma
nova narrativa educacional. Porto Alegre: Mediação, 2007.
Fernando Hernández provoca o seu leitor a pensar em que medida as relações com a cultura visual produzem olhares sobre o mundo,
sobre nós próprios e sobre os outros.
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MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Org.) Culturas das imagens – desaﬁos para a arte e para a educação. Santa Maria: UFSM, 2012.
Este livro aborda modos de refletir e investigar temas que dizem
respeito às culturas das imagens.

HUNTER, Garry. Arte de rua ao redor do mundo. São Paulo: Madras, 2013.
O livro apresenta o trabalho de artistas como Bansky, Blek Le
Rat e Os Gêmeos, com comentários sobre suas obras e as especificidades das diferentes técnicas utilizadas por eles.

SICA, Rafael. Ordinário. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
Ordinário é uma coletânea da série de tiras de mesmo nome,
publicada por Rafael Sica em seu blog desde 2009. Essas tiras, em
preto e branco e sem falas, retratam a vida na metrópole, marcada
por sentimentos intensos como solidão, tristeza, medo e horror, sempre com um humor ácido e um toque de surrealismo.

Sites
PORTACURTAS. Disponível em: <http://portacurtas.org.br/>.
O projeto Porta Curtas Petrobras é integralmente voltado para
a internet e tem por objetivo difundir a produção nacional. O site
oferece a exibição gratuita e na íntegra de centenas de curtas-metragens dos mais variados temas.

RAFAEL SICA. Disponível em: <http://rafaelsica.zip.net/>.
Site apresenta as tiras de Rafael Sica com temas cotidianos relacionados às grandes cidades envolvendo sentimentos como solidão,
medo e tristeza, provocados por ambientes urbanos.

TROFÉU HQMIX. Disponível em: <http://hqmix.com.br/>.
Site do maior prêmio oferecido aos quadrinistas nacionais.
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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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