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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 dis-
cursos, que vão decidir a sobrevivência ou a morte do livro, o apa-
gamento 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 Li-
teratura 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 per-
corridos 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 complexi-
dade, 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 Fa-
cultad 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. Pes-
quisadora Produtividade CNPq.

medo_de_que_W.indd   7 02/09/2016   14:21:59



8

Entre os compromissos que são assumidos com crianças e jovens 
pelas agências promotoras do ensino e da aprendizagem, especial-
mente 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. Abran-
ge, portanto, o desenvolvimento de potencialidades desses sujeitos 
para atuar no mundo, não apenas identificando sinais, símbolos, tex-
tos, mas podendo criar mecanismos críticos que precedem a intera-
ção 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 contex-
to de um sistema alfabético, ler consiste em estabelecer uma rela-
ção 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 tex-
tos, interpretá-los e apropriar-se de seus conteúdos em suas rela-
ções 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 repre-
sentado, 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 – Pro-
grama 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 ges-
tante e que tenha continuidade com atividades envolvendo pais, cuidadores e 
seus bebês durante os 3 primeiros anos de vida. Para tanto, deve ser um pro-
grama 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 ges-
tante, a leitura silenciosa, solitária, meditativa paralelamente à lei-
tura em voz alta de narrativas, poemas, e pela proposição de brin-
cadeiras 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 mo-
mentos 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 dis-
tintas 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 comporta-
mentos de leitura na criança, devem   aproximar pais e filhos de livros, livra-
rias, 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, repro-
duz essa alegria, despertando a curiosidade de seus filhos, de seus 
alunos. Também estes passarão a incluir em sua rotina diária o mo-
mento 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 diá-
logos 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 possi-
bilidades 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 signi-
ficados, a partir da ação do leitor e de sua interação com o texto, 
observando-se as vivências desse interlocutor, suas experiências so-
ciais e culturais, seu conhecimento prévio. Não se desconsidera, nes-
ta perspectiva, a importância do texto. Destacam-se, isto sim, a cir-
cunstância da leitura, o contexto vivenciado pelo leitor no momento 
da leitura e, ainda, as condições de interação desse leitor com o tex-
to. 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 pensa-
mento e de ação.
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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 signi-
ficados 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, apre-
sentado em um dos formatos, do impresso ao digital: faz-se necessá-
rio 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 di-
ferentes suportes digitais – smartphones, tablets –, com linguagens 
artísticas – teatro, pintura, música, dança, escultura, ilustração, fo-
tografia –, 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 profissio-
nais. 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, his-
tórias em quadrinhos e jornais. De conteúdos veiculados em meio 
digital. De comparação de um mesmo tema apresentado em distin-
tos suportes, com diferentes tons, identificadas as diversas interlo-
cuções, 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 envolvimen-
to 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 desenvolvi-
mento 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 in-
terdisciplinar, leitura-literatura-artes-manifestações culturais-tecno- 
logias, tudo do impresso ao digital, a partir de um tema gerador das 
reflexões, observados os subtemas peculiares às distintas faixas etá-
rias. 

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 di-
recionadas 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 im-
plementação, execução, avaliação. 
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Nesta edição, o tema selecionado foi Leituras transgressoras, lei-
tores jovens, suportes e linguagens. Pretendeu-se, com o tema, apre-
sentar 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 jo-
vens, 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. Po-
dem 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 fíl-
mico, televisivo ou quadrinizado. As obras originais são considera-
das, 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 manifes-
tações culturais na elaboração dos seguintes subtemas, títulos dos 
módulos destinados a diferentes grupos:

medo_de_que_W.indd   13 02/09/2016   14:22:00



14

Educação Infantil: Medo de quê? Diferentes faces do medo in-
fantil
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 Ama-
relo: 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 confessio-
nais: as multifaces dos diários

Objetivo: Reconhecer as características do gênero textual narra-
tivas 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, qua-
drinhos, 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 so-
ciedades 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, promoven-
do a discussão do tema: ciúme, paixão e crime passional, eviden-
ciando 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, prefe-
rencialmente 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 lin-
guagem que comprovam a sua originalidade em termos de riqueza 
vocabular, requintes sintáticos, plurissignificação. Se não for literá-
rio, o texto deve, ao menos, estar incluído entre preferências ou inte-
resses 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 de-
seja 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 com-
plexo de textos que a humanidade produziu e produz não para fins práticos 
(como manter registros, anotar leis...), mas [...] que se leem por deleite, ele-
vação espiritual, ampliação dos próprios conhecimentos, talvez por puro pas-
satempo, 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 lei-
tores em formação e, em especial pelos leitores com potencial para fa-
zer 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 encon-
traremos o deleite estético” (QUILES, 2013, p. 384, tradução nossa).
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Linguagens artísticas como pintura, desenho, gravura, fotogra-
fia, cinema, escultura, instalação, arquitetura, novela, web design, 
moda, decoração, paisagismo podem ser acionadas e, assim, vincula-
das 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 con-
junto 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, vincula-
do 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 expe-
riência 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 edu-
cação infantil e dos anos iniciais. É um despertamento da curiosida-
de 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 fai-
xas 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 cog-
nitivas, 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, complemen-
tada 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 imó-
veis, 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 sequen-
cial, a solidez do objeto livro permite idas e vindas, retornos, resignificações 
(2004, p. 24).

Textos de natureza diversa, apresentados em diferentes supor-
tes, 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 manifes-
tações culturais, independentemente do suporte.

Pode-se equivaler o leitor meditativo ao leitor tradicional, entre-
laçado 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 en-
tendimento da complexidade dos diferentes tipos de textos que coe-
xistem em uma prática leitora hipermidial.

Ao lado da contemplação, surge a oportunidade de observar-se 
o mundo em ebulição desde a Revolução Industrial, conferindo mo-
vimentos, luzes, cores aos diferentes cenários, chamando a atenção 
do leitor que se move e constata as transformações urbanas de dife-
rentes 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 pre-
cisa 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 hi-
permídia sua linguagem, esses signos de todos os signos estão disponí-
veis 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 im-
plodido 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, an-
tes 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 locali-
zação e afazeres no momento, o que nos transmite um sentimento de onipre-
sença. 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 partici-
pativos, como a criatividade opera numa cultura aberta, baseada em amos-
tragem, apropriação, transformação e em traduções contínuas. (2013, p. 282).

A classificação referida promove uma grande reflexão sobre o pa-
pel 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 desen-
volvimento 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 oportuni-
zar aos participantes o desenvolvimento de distintos leitores num 
mesmo leitor. Há que ser, ao mesmo tempo, leitor meditativo, moven-
te, imersivo, ubíquo, conforme desafia Santaella (2013). Essa com-
plexidade 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 ativi-
dade 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. Am-
plia-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 apren-
dizagens que conquistam. É o momento de compartilhar não apenas 
histórias, mas sentimentos. Associam a leitura, portanto, às possi-
bilidades 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 profes-
sores, na leitura em voz alta, só para citar um exemplo, pode ser 
entendido como respeito às formas de agir e de pensar desses pe-
quenos 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, concen-
trados. 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 tex-
tos, 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, es-
timulando cada um e todos a interessarem-se por leituras literárias 
inclusive.

Vivências leitoras, sem dúvida, são mágicas. Permitem não ape-
nas o acesso ao conhecimento, mas à arte em diferentes modalida-
des, 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 � nais

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-gradua-
ção 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 lei-
toras 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 empreendi-
da com muita responsabilidade, buscando contribuir com mudanças 
significativas na escola e na universidade.
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PRÁTICA LEITORA NO MUNDO DA LEITURA
Medo de quê?  Diferentes faces do medo infantil

| Objetivo:

Contribuir com a desmistificação do medo infantil de forma lú-
dica e bem-humorada, a fim de facilitar o diálogo entre crianças e 
professores.

| Materiais e recursos:

Livro Voa, João (MultiRio), adaptado 
por Marinete D'Angelo 

Animação Que medo! Voa, João, pro-
duzida por MultiRio

Computador com acesso à internet e 
projetor multimídia

| Etapas propostas:

1. Recepcionar as crianças no espaço do labirinto e propor a pro-
cura da entrada para o espaço do Mundo da Leitura.

2. Apresentar o espaço do Centro de Referência de Literatura 
e Multimeios – Mundo da Leitura. Contar a história do Mi-
notauro, a fim de explicar a existência do labirinto. A versão 
da lenda contada nesse momento é da escritora Ana Maria 
Machado.

3. No espaço da arena, preparar o cenário com pássaros de dife-
rentes cores, feitos em origami (tsuru), com um jogo de luzes, 
acompanhado do áudio com o canto dos pássaros joão-de-bar-
ro. Organizar as almofadas no chão da arena para promover 
certa aproximação com a história que será contada.
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4. Contar a história do livro Voa, 
João, confeccionado no for-
mato A3, para ampliar a 
apresentação das ilustra-
ções. Durante a contação, 
um monitor do Mundo da 
Leitura deverá exibir as ilustrações do livro para as crian-
ças para facilitar a compreensão da história. No momento 
em que a Professora Pássaro realiza os exercícios com seus 
alunos, as crianças, de maneira espontânea, poderão repeti-
-los e o monitor deverá conduzir a ação.

5. Após a contação da história, no mesmo ambiente, perceber o 
entendimento das crianças sobre a narrativa, com base nas 
seguintes questões norteadoras:
– Quem conta esta história?
– Quem são os personagens da história?
– Onde eles vivem?
– Quem é João?
– Quais os medos de João?
– Quem incentiva João a voar?
Se necessário, retornar ao livro para esclarecer as dúvidas.

6. Na sequência, tendo como base as perguntas feitas pelo mo-
nitor a respeito da história Voa, João, perguntar às crianças 
quais são seus medos. Com isso, incentivar o desenvolvimen-
to da oralidade por meio da narração de situações que levam 
as crianças a sentirem medo. 

7. Com o objetivo de ampliar 
a experiência das crianças 
em diferentes suportes e 
linguagens, exibir o curta-
metragem de animação Que 
medo! Voa, João, de Hum-
berto Avelar, produzido por 
MultiRio, para possibilitar 
a interação entre as lingua-
gens escrita, visual e falada.

O livro Voa, João está disponível so-
mente em formato PDF. Não há versão 
impressa. Acesse-o pelo link  <www.mul-
tirio.rj.gov.br/index.php?option=com_mr_
chamada_materia&task=download&form
at=raw&id=8621>.

O livro e a animação Voa, João retratam, 
de forma lúdica, o processo de entrada na 
vida escolar, um evento muito importante 
para todas as crianças. No curta, um pe-
queno pássaro precisa deixar a proteção 
do seu ninho e voar com as próprias asas, 
superando medos e limites para, assim, 
construir seu próprio caminho.
Fonte: YOUTUBE. Que medo! Voa, 
João. Disponível em: <www.youtube.
com/watch?v=WsX9uOKlcnc>. Acesso 
em: 19 mar. 2016. 
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8. Apresentar o personagem Figaro 
Pho. Sua principal característica 
é a fobia, ou seja, o personagem 
revela diferentes tipos de medo 
em situações inesperadas. Exi-
bir um curta de animação con-
forme os medos mais recorrentes 
revelados pelas crianças. Dentre as produções disponíveis, 
foram selecionadas para esta atividade quatro fobias: medo 
de aranha (aracnofobia), medo de sombra (esciofobia), medo 
de rato (musofobia), medo de gato (felinofobia). Após a exi-
bição, solicitar que os alunos falem sobre o medo apresen-
tado no curta de animação. Caso haja necessidade, o curta-
metragem de animação selecionado poderá ser reprisado. 

9. Encerrar a atividade no espaço da arena com a proposta da 
Professora Pássaro para realizar com as crianças os exercí-
cios dos pássaros:

– Exercício 1 – Asa direita para cima! Asa direita pra bai-
xo! 

– Exercício 2 – Asa esquerda para cima! Asa esquerda pra 
baixo! 

– Exercício 3 – Agora, mais rápido! Asas para cima! Asas 
para baixo! Asas para cima! Asas para baixo! 

10. No espaço livre, disponibilizar para as crianças obras sobre 
a temática central, o medo, a fim de ampliar o repertório de 
leitura. Nesse momento, os monitores do Mundo da Leitu-
ra devem acompanhar a leitura realizada pelas crianças e, 
quando necessário, auxiliá-las.

11. O livro Voa, João apresenta, em algumas páginas, o recurso 
da realidade aumentada. A partir dessa proposta, possibili-
tar às crianças, com o uso de tablets, a inserção nas tecnolo-
gias digitais.

Figaro Pho
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A realidade aumentada é considerada a tecnologia de ponta que permite uma 
visão ampliada de forma digital, que percorre o mundo virtual para o real.
POZZEBON, Rafaela. O que é realidade aumentada? Disponível em: <www.ofi ci-
nadanet.com.br/post/13462-o-que-e-realidade-aumentada>. Acesso em: 21 mar. 
2016.

12. Oportunizar às crianças a interação com o aplicativo Figa-
ro Pho criaturas criadores para que elas experimentem a 
mídia digital. Os tablets serão dispostos em grupos sob a 
orientação dos monitores. 

 

O personagem Figaro precisa escapar das garras de uma aranha monstruosa en-
quanto corre por sua mansão gótica. O lugar é cheio de apetrechos tecnológicos 
que são imprescindíveis para realizar a fuga.
Fonte: GOOGLE PLAY. Figaro Pho criaturas criadores. Disponível em: <play.
google.com/store/apps/details?id=me.givemechocolate.fi garophogame01&hl=pt_
BR>. Acesso em: 27 abr. 2016.
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REGISTRO ICONOGRÁFICO DA PRÁTICA LEITORA

Centro de Juventude Victor Issler (Passo Fundo – RS), em visita no dia 08/04/2016

E. M. E. I. Nossa Senhora 

das Graças (Passo Fundo 

– RS), em visita no dia 

05/05/2016

E. M. E. I. Estrela da Ma-

nhã (Passo Fundo – RS), 

em visita no dia 12/05/2016
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E. M. E. I. Estrela da 

Manhã (Passo Fun-

do – RS), em visita 

no dia 12/05/2016

E. M. E. I. Cantinho Feliz (Passo Fundo – RS), em visita no dia 14/04/2016

E. M. E. I. Cantinho da Riti-

nha (Passo Fundo – RS), 

em visita no dia 28/04/2016
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ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ESCOLA
Atividade 1 – O medo nos contos de fadas

| Objetivo:

Desenvolver a oralidade por meio de atividades com o conto de 
fadas Joãozinho e Maria. Perceber os diferentes tipos de medo susci-
tados pela narrativa.

| Materiais e recursos:

Livro Joãozinho e Maria (FTD), de Ruth Ro-
cha
Livro Tenho medo mas dou um jeito 
(Sala mandra/Moderna), de Ruth Rocha
Computador com acesso à internet e proje-
tor Multimídia
Aparelho de som
Objetos para criação de cenário

| Etapas propostas:

1. Ambientar o espaço (sala de aula ou biblioteca) com objetos 
de cores escuras e sons, criando uma atmosfera propícia para 
a contação da história.

2. Contar a história Joãozinho e Maria, adaptada por Ruth Ro-
cha. A professora poderá informar aos alunos que essa histó-
ria (o texto original) existia apenas na tradição oral, ou seja, 
era contada de geração para geração sem o auxílio do texto 
escrito.
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3. Perguntar se as crianças conheciam o conto de fadas ou uma 
outra versão dessa história. Ouvir atentamente os comentá-
rios das crianças.

4. Incentivar as crianças a recontar suas próprias versões do 
conto de fadas por meio de perguntas que envolvam o enten-
dimento da narrativa:

– Qual a parte da história que mais lhe chamou a atenção?

– Quais são os personagens desta história?

– Por que as crianças foram abandonadas?

– Quais personagens podem ser considerados bons ou maus? 
Quem são eles?

5. Apresentar o livro, nomeando o título, a escritora Ruth Ro-
cha e o ilustrador Gilles Eduar. 

Uma das maiores escritoras da literatura infanto-juvenil brasileira, Ruth Rocha 
nasceu em 2 de março de 1931, em uma São Paulo muito diferente, onde cada 
bairro parecia uma cidade do interior. Em 2008, Ruth Rocha foi eleita membro da 
Academia Paulista de Letras.
Gilles Eduar nasceu em São Paulo, em 1958. Formou-se em arquitetura na USP, 
trabalhando em seguida como artista gráfi co. É também ator e cenógrafo. Desco-
briu a literatura para crianças ao trabalhar na livraria infantil do Museu do Louvre, 
em Paris. Tem nove livros publicados na França.
Fonte: COMPANHIA DAS LETRAS. Gilles Eduar. Disponível em: <www.compa-
nhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=01329>. Acesso em: 03 maio 2016.
ROCHA, Ruth. Biografi a. Disponível em: < http://www.ruthrocha.com.br/biografi a>. 
Acesso em: 03 maio 2016.

6. Após a apresentação, projetar em slides, em diferentes ilus-
trações, a imagem da casa feita de doces. O professor deve, 
nesse momento, promover a leitura da imagem por meio da 
descrição de cada detalhe, como os tipos de doces, os objetos 
que preenchem o ambiente.
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               Casa da bruxa 1                                  Casa da bruxa 2

 

 A casinha de biscoito de gengibre é uma imagem que ninguém esquece: é um qua-
dro incrivelmente atraente e tentador. Mas que risco terrível corremos se cedemos à 
tentação! A criança reconhece que, como João e Maria, desejaria devorar a casinha 
de biscoitos, não importam os perigos. A casa representa a voracidade oral, e como 
é atrativo ceder a ela (BETTELHEIM, 1980, p. 197).

7. A partir das ilustrações e da história contada, as seguintes 
perguntas podem ser feitas:

– Será que é possível encontrar uma casa feita de doces?

– Que tipos de doces vocês 
conseguem identificar?

– Onde esta casa se locali-
za?

– Quem morava nesta 
casa?

– Por que era feita de doces?

– Quem conduziu os irmãos à casa feita de doces?

– Que sensação os personagens João e Maria tiveram ao en-
trar nela? Sentiram-se felizes?

8. Caso as crianças tenham dificuldade para fazer a relação 
com a história, a professora poderá retornar ao livro para 
esclarecer as ideias principais, com base neste trecho:

No livro A psicanálise dos contos de fa-
das (1980), escrito por Bruno Bettelheim, 
ressalta-se que a ação dos pássaros é 
importantíssima para os acontecimentos. 
Isto é, são os pássaros que conduzem 
João e Maria à casa da bruxa e mostram 
o caminho de volta à casa de seus pais. 
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Lá havia uma casinha, a mais linda que se possa imaginar.
Os dois meninos chegaram perto e viram que a casinha era toda feita de bolo, 
com telhado de chocolate e janelas de biscoito.
Os enfeites eram de brigadeiro e de balas. (ROCHA, 2004, p.14)

9. Em seguida, levar as crianças a perceber que algumas si-
tuações podem parecer boas num primeiro momento, como, 
comer os doces da casa, no decorrer das ações, contudo, 
tornam-se arriscadas, o que na história de João e Maria 
mostra-se no momento em que a bruxa aparece na porta da 
casa.

10. No conto João e Maria, os irmãos conseguem vencer a bruxa 
por meio da cumplicidade. Apesar do medo que as crianças 
sentiam, pois poderiam ser devorados a qualquer momento 
pela bruxa, foi necessário encontrar coragem para superar 
o medo.

A menina viu logo que, se entrasse, a velha ia prendê-la também. Então ela 
se fez de boba e disse que não sabia como é que se entrava no forno e que a 
bruxa mostrasse a ela.
E, quando a velha botou meio corpo dentro do forno, Maria não perdeu tempo. 
Empurrou a bruxa com toda força e, quando ela caiu lá dentro, fechou a porta 
bem depressa e trancou. (ROCHA, 2004, p. 24)

11. Apresentar a obra Tenho medo mas 
dou um jeito, de Ruth Rocha, por 
meio da projeção do livro em slides 
ou em material impresso, para de-
monstrar algumas situações em 
que os personagens sentem medo e 
como fazem para superá-lo.

12. Realizar a leitura das imagens que revelam os medos do 
personagem. Perguntar às crianças como resolveriam o pro-
blema em questão, por exemplo, medo de atravessar a rua. 
Levar em consideração as sugestões apresentadas e proble-
matizá-las com o grupo. 
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13. Após, revelar o caminho mais adequado encontrado pelos 
personagens. Nesse sentido, a utilização das imagens para 
melhor entendimento é necessária. Exemplos presentes no 
livro que podem ser utilizados para esta atividade.

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

“Eu tinha muito medo de água, porque 
uma vez levei muito susto quando caí 
dentro da água.” (ROCHA, 2009 p. 11)

“Mas agora sei que a gente pode fi car no 
rasinho, pode usar boia ou pode apren-
der a nadar.” (ROCHA, 2009 p. 12)

14. Propor às crianças a pro-
dução de um desenho que 
revele alguns de seus me-
dos. Para isso, o professor 
poderá utilizar exemplos 
de medos mais comuns à 
faixa etária. Na sequên-
cia, incentivar as crianças 
a realizar um relato a res-
peito de suas produções, a 
fim de incentivar a orali-
zação. 

De acordo com a revista Crescer (2013), 
os medos comuns nas crianças de 3 a 5 
anos são os monstros, fantasmas, escuri-
dão, animais, chuva, trovão. A partir dos 
5 anos, surgem medos como ser deixado 
na escola, de bandido, de personagens de 
terror.
Fonte: CALEGARI, Rita. O medo das 
crianças de acordo com a idade. Dis-
ponível em: <http://revistacrescer.glo-
bo.com/Criancas/Desenvolvimento/
noticia/2013/02/o-medo-das-criancas-de-
-acordo-com-idade.html>. Acesso em: 04 
maio 2016.
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Atividade 2 – Personagem secundário: construindo 
outras histórias

| Objetivo:

Desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, a fim 
de promover o respeito à diversidade. Reconhecer que um persona-
gem com menos participação em determinada história pode se tornar 
o protagonista de outra.

| Materiais e recursos:

Livro Que história é essa? Novas histórias 
e adivinhações com personagens de contos 
antigos (Companhia das Letras), de Flávio 
de Souza

Livro Joãozinho e Maria (FTD), de Ruth 
Rocha 

Livro Contos maravilhosos infantis e do-
mésticos – tomos I e II (Cosac Naify), de 
Jacob e Wilhelm Grimm

| Etapas propostas:

1. Buscar a diversificação de espaços físicos e de técnicas para 
ler a história. Para a contação que se segue, propõe-se que 
seja feita ao ar livre, à sombra de uma árvore.

2. Solicitar às crianças que façam um círculo para ouvir a his-
tória Joãozinho e Maria, adaptada por Ruth Rocha. Após a 
leitura da obra, lembrar com as crianças quais são os per-
sonagens que aparecem nesta história. É essencial que as 
crianças percebam quais são os personagens que fazem parte 
do conto de fadas, pois eles serão necessários ao andamento 
da atividade, sobretudo o passarinho.

medo_de_que_W.indd   35 02/09/2016   14:22:08



36

3. Apresentar a história Ao 
Roã Meija ou O passarinho, 
do livro Que história é essa?, 
de Flávio de Souza, para de-
monstrar que ela pode ser contada de formas diferentes, com 
a visão de outros personagens que a compõe. O passarinho, 
neste caso, é o protagonista da história. 

4. Identificar as semelhanças ou diferenças do conto de fadas 
Joãozinho e Maria, recontado por Ruth Rocha e da adapta-
ção de Flávio de Souza, Ao Roã Meija ou O passarinho, para 
ampliar o entendimento das diferentes formas de se contar 
histórias.

 

Enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si mesma, e favore-
ce o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece signifi cado em tantos níveis 
diferentes e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro 
pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão 
à vida da criança. (BETTELHEIM, 1980, p. 20).

– Quais são os personagens principais do conto de fadas 
Joãozinho e Maria?

– Qual é o personagem principal da história Ao Roã Meija ou 
O passarinho?

– Os personagens das duas histórias tinham medo. Quais 
eram seus medos?

– Essa história tem relação com o conto João e Maria. Em 
que momento? 

Mas então aconteceu uma coisa extraordinária!
Um menino e uma menina vieram pelo caminho da fl oresta de mãos dadas. Este 
menino e esta menina eram muito parecidos. Tão parecidos, que o passarinho pen-
sou assim: “Eles devem ser irmãos!”. 
O mais interessante é que o menino estava com um pedaço de pão na mão. 
(SOUZA, 1995, p. 16)

Esta narrativa foi refeita sob o ponto de 
vista de um personagem secundário. Ao 
Roã Meija narra a vida de um passarinho 
que encontrou duas crianças na fl oresta.
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5. Perguntar às crianças sobre os seus medos. Valorizar as res-
postas das crianças procurando entender os seus sentimen-
tos. Identificar os medos infantis em espaços distintos:

– De que você tem medo na escola?

– De que você tem medo na sua casa?

6. Propor às crianças que alterem as aventuras vividas pelos 
personagens, assumindo o papel de protagonista da história. 
Por exemplo: se Joãozinho e Maria não encontrassem uma 
casa de doces, o que Joãozinho faria? O que aconteceria se o 
Passarinho não tivesse comido as migalhas de pão deixadas 
por Joãozinho e Maria? E se a bruxa não morresse?

7. Em pequenos grupos, solicitar a criação, por meio de dese-
nhos, das possibilidades suscitadas na etapa anterior. Com 
isso, abre-se espaço para a imaginação da criança que tem 
como base suas vivências pessoais. 

8. Ler outros contos de fadas, na versão original, como Chapeu-
zinho Vermelho, Branca de neve, Cinderela. Após, pode-se 
trabalhar com adaptações desses contos com as crianças. 

9. Após a leitura dos contos de fada, sugerir que as crianças 
criem oralmente finais diferentes para os contos, produzindo 
a versão do grupo. Essa versão poderá ser gravada em áudio 
e/ou vídeo.
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Atividade 3 – A construção da narrativa pelas 
ilustrações

| Objetivo:

Desenvolver a oralidade por meio da leitura de ilustrações para 
promover a compreensão da narrativa. Sensibilizar as crianças com 
as linguagens oral, visual e escrita. 

| Materiais e recursos:

Livro Só um minutinho: um conto de es-
perteza num livro de contar (FTD), de 
Yuyi Morales, traduzido por Ana Maria 
Machado

Música A dança dos esqueletos, do gru-
po Palavra Cantada

Aparelho de som

Computador com acesso à internet e 
projetor multimídia

Curta-metragem de animação Dia dos Mortos, de Whoo Kazzo

| Etapas propostas:

1. Organizar o espaço (sala de aula ou biblioteca) para a conta-
ção da história.

2. Apresentar a capa do livro e realizar, com as crianças, a leitu-
ra da ilustração com a intenção de levantar hipóteses sobre o 
conteúdo da obra. 
– Que pessoas aparecem na ilustração?
– O que eles estão fazendo?
– Vocês já viram um esqueleto? Por que será que o esqueleto 

está nessa ilustração?  
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3. Apresentar a escritora e ilustradora Yuyi Morales, assim 
como a tradutora e escritora Ana Maria Machado. Informar 
que a autora Yuyi Morales nasceu em outro país, o México.

4. Realizar a leitura do livro Só um minutinho: um conto de es-
perteza num livro de contar, de Yuyi Morales, traduzido por 
Ana Maria Machado, exibindo as ilustrações da história às 
crianças.

5. Tecer comentários com as crianças sobre suas percepções 
ao ouvir a história, identificando em que ambiente os per-
sonagens aparecem (casa, fazenda, ar livre); características 
das personagens Vovó Carocha e o Senhor Esqueleto (velho, 
criança, gordo, magro, branco, negro) e o que mais chamou a 
atenção na história.

6. Apresentar curiosidades sobre a gastronomia e as festas tra-
dicionais mexicanas como a comemoração do Dia dos Mortos.

 

Dia dos Mortos
Celebrado da noite de 31 de outubro até 2 de novembro (Dia de Finados), o evento 
reúne famílias e amigos em torno de seus antepassados. Segundo a tradição po-
pular, uma vez por ano os mortos ganham um alvará celestial para visitar os seus 
e são recebidos com o que mais gostavam em vida. No primeiro dia, também cha-
mado de Dia dos Santos Inocentes, os visitantes são as crianças que já partiram. 
Depois, é a vez dos mortos adultos. Autêntica celebração da vida, o Dia dos Mortos 
no México foi reconhecido em 2003 pela Unesco como Patrimônio Oral e Imaterial 
da Humanidade.
Fonte: VENDRAME, Fábio. Dia dos Mortos é celebrado com festa no México. Dis-
ponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/materias/dia-dos-mortos-e-celebrado-

-com-festa-no-mexico>. Acesso em: 09 maio 2016.

7. Exibir o curta-metragem O Dia dos Mortos para que as crian-
ças possam entender a importância que esta data tem na cul-
tura mexicana. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=-v4-1wFEzM0>. 

 

Premiada animação elaborada por Whoo Kazzo. Aborda o Dia dos Mortos em uma 
perspectiva fantasiosa, lúdica e espiritual - uma fi lha volta a reencontrar sua mãe 
falecida, durante os festejos do Dia dos Mortos.
Fonte: YOUTUBE. O dia dos Mortos – Animação. Disponível em: <https://www.you-
tube.com/watch?v=pToswAXDOX4>. Acesso em: 09 maio 2016.

medo_de_que_W.indd   40 02/09/2016   14:22:08



41

8. A partir da exibição, perguntar às crianças quais são os ele-
mentos em comum entre o livro Só um minutinho e o curta-
-metragem Dia dos Mortos. 

9. Retornar à obra de Morales a fim de identificar as ativida-
des realizadas pela Vovó em cada “minutinho”, com base 
nos pedidos da Vovó ao Sr. Esqueleto.
– Já vou com você, mas antes tenho só que varrer uma casa.
– Já vou com você, mas antes tenho só que ferver dois bules 

de chá.
– Já vou com você, mas antes tenho só que fazer tortilhas 

com estes três quilos de farinha de milho.
– Já vou com você, mas antes tenho só que fatiar estas qua-

tro frutas...
– Já vou com você, mas antes tenho só que derreter cinco 

queijos...
– Já vou com você, mas antes tenho só que cozinhar seis 

panelas de comida...
– Já vou com você, mas antes tenho só que encher sete pi-

nhatas com balas e doces...
– Já vou com você, mas antes tenho só que arrumar esses 

oito pratos de comida na mesa...
– O Senhor Esqueleto respirou fundo. Um, dois, três, qua-

tro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove netos lindos corren-
do pela porta adentro.

– Agora, todos os meus convidados estão aqui, e juntos fa-
zem dez. (MORALES, 2006)

 A professora poderá perguntar quem é o décimo convidado 
para compor a mesa. 

10. Assim como a história termina com a festa de aniversá-
rio da Vovó, finalizar a atividade com a audição e a pro-
jeção da música A dança dos esqueletos, do grupo Pala-
vra Cantada, disponível em <https://www.youtube.com/
watch?v=KKU2vR203AU>.
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Atividade 4 – O medo representado em isogravura

| Objetivo:

Motivar as crianças a confeccionar desenhos que lembrem 
seus medos. Incentivar a expressão e a representação de vivências 
pessoais.

| Materiais e recursos:

Livro Contos de bichos do mato (Ática), 
de Ricardo Azevedo 

Bandejas de isopor

Lápis

Folha de ofício

Tinta guache
Computador com acesso à internet e 
projetor multimídia

| Etapas propostas:

1. Contar a história Festança na beira do rio, do livro Contos de 
bichos do mato, de Ricardo Azevedo.

2. Estabelecer um diálogo com as crianças sobre o entendimen-
to da narrativa.

– Quais são os personagens da história?

– Qual era o instrumento musical que o macaco tocava?

– Vocês acham que a onça queria enganar todos os bichos?

– Qual era a intenção da onça?

– O que acontece no final da história?
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3. Exibir o episódio  171 do programa de TV Mundo da Leitura 
em que há contação do conto folclórico Festança na beira do 
rio, do livro Contos de bichos do mato, de Ricardo Azevedo.

4. Após a discussão e a exibição do conto, pode-se perguntar a 
razão pela qual os animais fugiram da festa proposta pela 
onça. Levar as crianças a perceber que os animais fugiram 
porque estavam se sentindo ameaçados.

– Qual foi o único animal que não fugiu?

– O que ele fez para se proteger da onça?

– Ele estava com medo?

– Como o bicho-preguiça se transformou em pedra pelo fato 
de estar com medo, o que vocês fazem quando sentem 
medo?

5. Escutar atentamente aos comentários feitos pelas crianças 
para incentivar a oralidade e, posteriormente, motivá-las a 
realizarem a representação desses medos.

6. Propor às crianças a utilização da técnica de isogravura 
para representar seus medos.

 

Inspirada na técnica de xilogravura, a isogravura é uma técnica adaptada que 
utiliza o isopor em vez da madeira.
Fonte: KINSMANN, Uyara. Isogravura. Disponível em: <artenacontemporaneida-
de.blogspot.com.br/2010/08/isogravura.html>. Acesso em: 21 mar. 2016.

 

 

DICA:
Pode-se aproveitar as bandejinhas de isopor que sobram na cozinha ou mesmo 
pedaços que sobram de maquetes e outros trabalhos feitos na escola. Ainda vai 
ser necessário caneta esferográfi ca com uma ponta mais grossa ou até mesmo 
um lápis comum, bem como tinta guache em cores variadas e rolinhos de espuma
Fonte: COUTINHO, Andréa Senra. Impressão: a reprodutibilidade da imagem. Dis-
ponível em: <portaldoprofessor.mec.gov.br/fi chaTecnicaAula.html?aula=41524>. 
Acesso em: 21 mar. 2016.
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7. Estimular as crianças a falar sobre as gravuras produzidas.

8. Explorar os versos do conto folclórico Festança na beira do rio 
para ampliar o vocabulário infantil por meio de rimas.

Passar fome com certeza
Faz a barriga sofrer
O corpo sente fraqueza
Ninguém sabe o que fazer

Quem tiver asa que voe
Quem avisa amigo é
Quem tiver perna que corra
Que eu também vou dar no pé (AZEVEDO, 2005, p. 11)

9. Propor uma brincadeira com as crianças para encontrar ou-
tras palavras que têm rimas parecidas. Por exemplo: a pala-
vra pé rima com picolé, café, chulé!
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Atividade 5 – O medo e o desenho: uma 
combinação criativa 

| Objetivo:

Apresentar atividades de leitura em diferentes linguagens. Per-
ceber as possibilidades de representação do medo em suportes diver-
sificados.

| Materiais e recursos:

Livro Eduarda na barriga do dragão 
(Artes e Ofícios), de Caio Riter 

Computador com acesso à internet e 
projetor multimídia 

Massa de modelar

| Etapas propostas:

1. Organizar, na sala de aula, um círculo para que as crianças pos-
sam se sentar e se preparar para a história que será contada.

2. Ler a história Eduarda na barriga do dragão, de Caio Riter. 
O professor pode usar as ilustrações do livro e mostrá-las às 
crianças para facilitar o entendimento da história.

3. Apresentar o escritor Caio Riter e a ilustradora Elma.

 

Caio Riter é escritor, professor universitário, mora em Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul. Ministra ofi cinas literárias de narrativa e de literatura infantil.
Elma é ilustradora e mora em João Pessoa, na Paraíba. Trabalha com a utilização 
de várias técnicas, desde o bordado à computação gráfi ca, experimentando novas 
cores e formas para a composição de belas imagens para a infância.
Fonte: RITER, Caio. Biobibliografi a. Disponível em: <http://www.caioriter.
com/?pg=3301>. Acesso em: 04 maio 2016.
Elma. Disponível em: <http://www.camaradolivro.com.br/autores_det.php?id=102>. 
Acesso em: 04 maio 2016.
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4. Após a leitura da história, conversar com as crianças para es-
clarecer as situações mais significativas. Há muitas poesias 
feitas pela personagem Eduarda durante a história. Por que 
ela escrevia poesias? Quem morava com Eduarda dentro da 
barriga do dragão? 

 Há um momento em que a personagem Eduarda descobre 
que o dragão era, na verda-
de, uma lagartixa. A pro-
fessora poderá ler a estrofe 
que a personagem cria para 
demonstrar seu descobri-
mento. 

5. A partir dessa história, contar às 
crianças sobre a existência de um 
personagem que tem todos os medos 
possíveis que um ser humano pode ter, 
cujo nome é Figaro Pho. 

6. Instigar as crianças a descobrir quais 
seriam os medos de tal personagem.

7. Exibir o curta-metragem Z is for Zem-
miphobia - Figaro Pho,  disponível 
em: <www.youtube.com/watch?v=t55iXZrKBnU>, para que 
possam fazer uma comparação com o livro utilizado na pro-
posta anterior. (Além do vídeo sugerido, o professor poderá 
apresentar outros vídeos com diferentes tipos de medo, por 
exemplo, A is for Arachnophobia – Figaro Pho, disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=Pk3pIQ1Xq5Y>.

8. Perguntar às crianças acerca do vídeo exibido e verificar se 
há alguma relação com a obra Eduarda na barriga do dragão. 

– O dragão, da história Eduarda na barriga do dragão, e o 
rato, da animação Figaro Pho, existem de verdade ou ape-
nas fazem parte da imaginação dos personagens? (Se as 

Se um dragão se aproxima
De medo não fi que amarela,
Ele pode ser, apenas,
Uma lagartixa na janela 
(RITER, 2006, p. 22)

Figaro Pho
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opiniões das crianças divergirem, o professor poderá ler o 
livro e exibir o vídeo novamente);

– As histórias revelam que a personagem do livro, Eduarda, 
e o personagem do vídeo, Figaro Pho, criam um animal 
monstruoso?

9. Solicitar às crianças que façam modelagem de formas/objetos 
que lhes causem medo, utilizando massa de modelar. Com 
isso, há necessidade de orientação do professor, tanto para 
auxiliar na modelagem quanto para dar norte às crianças 
a respeito de seus medos. Na sequência, fazer uma roda de 
conversa para compartilhar as produções com o grupo. 

10. Fotografar as modelagens feitas pelas crianças para, pos-
teriormente, criar um ál-
bum de fotos, que pode 
ser confeccionado tanto 
virtual quanto fisicamen-
te, e apresentado em redes 
sociais, como Facebook, Instagram no blog da escola. Expor 
os trabalhos na sala de aula ou num ambiente externo para 
socializar com os demais colegas da escola. 

Para questões de compartilhamento. 
Para compartilhar a experiência com os 
demais alunos da escola, a professora 
juntamente com a escola, pode organizar 
as fotos num álbum virtual. 
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SUGESTÕES DE LEITURA
Livros

CÔRTES, Flávia. Medo de quê? Ilustração de Ivan Zigg. São Paulo: DCL, 2006.

Selecionado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
para representar o Brasil na exposição A imagem do medo, na Galí-
cia, Espanha. Neste texto, a menina medrosa conversa com sua avó, 
que questiona a razão de a neta ter tantos medos. Em certo momen-
to, sem saber o que responder, a garota chega a inventar temores. A 
narrativa fluida é um convite ao pequeno leitor para que ele também 
avalie seus pavores, sejam eles reais ou abstratos.

CROWTHER, Kitt y. Cric crec pi ploft !. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

O modo original de retratar o medo na hora de dormir é o ponto 
forte deste livro. A bela narrativa entretém não só as crianças, mas 
os pais que percorrem as páginas na expectativa de conferir logo o 
desfecho.

GRAVETT, Emily. Grande livro dos medos. São Paulo: Salamandra, 2011.

Este livro lista e explica as fobias. A autora inglesa Emily Gra-
vett teve a ideia de escrevê-lo depois de concluir que todo mundo tem 
medo de alguma coisa. Só que ela nem imaginava que um ratinho 
ia se intrometer na obra e dar a sua contribuição. Cheio de rabiscos, 
páginas roídas e recortes, o livro é divertido, criativo e envolvente.

GUTMAN, Anne. Os pesadelos de Lisa. Ilustração de Georg Hallensieben. 
São Paulo: Cosac Naify, 2003.

Depois de assistir a um filme sobre um lobo que ataca crianças, 
a cachorrinha Lisa tem seus sonhos invadidos pelo vilão. Mesmo afir-
mando para si mesma que lobos gigantes não existem de verdade, 
Lisa anda cada vez mais apavorada. A irmã mais velha já zombou 
dela por causa disso. O amigo Gaspar ofereceu ajuda. E o pai de Lisa 
até traçou um plano. Mas o pavor do lobo só é superado depois de 
uma visita ao zoológico. 
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LOBATO, Monteiro. O medo. Ilustração de Fabiana Salomão. Rio de Janeiro: 
Globinho, 2012.

Guiado por Saci, Pedrinho passa uma noite na mata. Vê o Curu-
pira de perto e conhece histórias arrepiantes, como a do Boitatá e 
a do Negrinho do Pastoreio. O texto, que pode ser lido em voz alta, 
mostra o neto de Dona Benta enfrentando seus temores.

MARIA, Flávia. Maurício, o leão de menino. Ilustração de Millôr Fernandes. 
São Paulo: Cosac Naify, 2009.

Esta é a história de um leão que mora no armário de um garoto. 
O menino nunca o viu, mas tem certeza de que se trata de uma fera 
perigosa. Não é sempre que o garoto lembra que há um felino tão perto. 
Só de noite, quando o sono custa a chegar. Até que um dia, ele resolve 
enfrentar o bicho. E, então, conhece Maurício, o leão de menino, todo 
enorme, todo amarelo e todo carinhoso.

SNICKET, Lemony. O escuro. Ilustração de Jon Klassen. São Paulo: Compa-
nhia das Letrinhas, 2014.

Luca era um garotinho que tinha medo do escuro. Até que em 
uma certa noite, o escuro entra no seu quarto e convida-o para ir até 
o porão. Descendo até aquela parte mais sombria e medonha da casa, 
ele descobre que até os seus piores medos têm uma solução. Além de 
ilustrações muito divertidas, a narrativa é leve e fácil de entender. 
Ótimo para ler para o seu filho.

TAVARES, Mariza. O medo que mora embaixo da cama. Ilustração de Nina 
Millen. Rio de Janeiro: Globinho, 2014.

Escrita em rimas, esta é a história de João que, antes de dormir, 
inventa de se assustar. Monstros terríveis surgem no quarto escuro. 
Mas, cheio de coragem e com uma lanterna na mão, o garoto desco-
bre que as formas assustadoras são sua meia, o macaco de pelúcia e 
outros objetos.
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Audiovisual

YOUTUBE. D is for Dermatosiophobia – Figaro Pho. Disponível em: <htt ps://
www.youtube.com/watch?v=TQHoeAsNyoM>. Acesso em: 20 mar. 2016.

Curta de animação destinado a crianças e professores. Nesta 
animação, o personagem Figaro Pho demonstra seu medo de pele.

YOUTUBE. F is for Felinophobia – Figaro Pho. Disponível em: <htt ps://www.
youtube.com/watch?v=on4uRYkTQkE>. Acesso em: 01 jun. 2016.

Curta de animação em que o personagem Figaro Pho revela seu 
medo de gatos.

YOUTUBE. G is for Gerontophobia – Figaro Pho. Disponível em: <htt ps://
www.youtube.com/watch?v=gVxb07HsJpc>. Acesso em: 01 jun. 2016.

Curta de animação. O personagem Figaro Pho sente medo de 
pessoas velhas.

YOUTUBE. Figaro Pho Fear of Fish Ichthyophobia. Disponível em: <htt ps://
www.youtube.com/watch?v=UMaVKsTxJZY>. Acesso em: 01 jun. 2016.

Neste curta-metragem de animação, o personagem Figaro Pho 
aventura-se com um peixe em sua casa. 

YOUTUBE. Passo a passo de isogravura. Disponível em: <htt ps://www.you-
tube.com/watch?v=WH4rOnUCiTg>. Acesso em: 01 jun. 2016. 

O Espaço Ciência Viva junto com o Projeto Ciência e Arte criou 
uma nova técnica chamada de isogravura (gravura em isopor). Ela 
consiste na utilização das bandejas de isopor no lugar da madeira 
(xilogravura) na produção de um tipo de gravura.
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YOUTUBE. Série Que medo! Disponível em: <htt ps://www.youtube.com/
playlist?list=PLPdaje007PVi4k5-wb83PxljRKLjqo_xQ >. Acesso em: 20 mar. 
2016.

Uma série chamada Que medo! em que são retratadas situações 
que um personagem específico as vivencia.

Sites

Ana Maria Machado. Disponível em: < htt p://www.anamariamachado.
com/>.  

Site da escritora Ana Maria Machado.

Ricardo Azevedo. Disponível em: < htt p://www.ricardoazevedo.com.br/>. 

Site do escritor, ilustrador e pesquisador Ricardo Azevedo. Nes-
te, o professor poderá ampliar seus conhecimentos com base em suas 
ilustrações e narrativas.

Ruth Rocha. Disponível em: < htt p://www.ruthrocha.com.br/>. 

Site da escritora Ruth Rocha.

PORTAL MULTIRIO. Disponível em: < htt p://www.multi rio.rj.gov.br/>. 

Website da MultiRio, Empresa Municipal de Multimeios da Pre-
feitura da Cidade do Rio de Janeiro.
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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 fi cha 
catalográfi ca 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 científi ca: 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 – Biografi a: 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 contem-
poraneidade
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 Re-
ferência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, pelo fone 
(54) 3316 8148 ou pelo e-mail leitura@upf.br. 
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