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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.
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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:
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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 

narrativas_distopicas.indd   17 02/09/2016   14:13:02



18

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
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, 
e analisar suas características, estabelecendo relação com a socieda-
de atual e seu comportamento. Despertar a curiosidade e o interesse 
de jovens pela leitura de narrativas distópicas.

| Materiais e recursos:

Livro Maze Runner: correr ou morrer (Vergara & Riba), de Ja-
mes Dashner
Livro Maze Runner: prova de fogo (Vergara & Riba), de James 
Dashner
Livro Maze Runner: a cura mortal (Vergara & Riba), de James 
Dashner
Filme Maze Runner: correr ou morrer, dos estúdios 20th Cen-
tury Fox
Computador com acesso à internet, projetor multimídia e caixas 
de som
Aplicativo para tablet e celular Maze Runner: correr ou morrer

| Etapas propostas:

1. Recepcionar os estudantes em frente ao Mundo da Leitura. 
Perguntar-lhes se conhecem a lenda do Minotauro. Contar 
brevemente a história. 
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2. Entrar no Mundo da Leitura e apre-
sentar o espaço. Perguntar aos jovens 
se eles conhecem outras histórias que 
envolvem labirintos. 

3. Entregar para os estudantes car-
tas com características, informações 
e imagens das personagens do livro 
Maze Runner: correr ou morrer, de Ja-
mes Dashner. Alguns receberão cartas 
com explicações de vocábulos específi-
cos da obra.

Newt

Carta Coringa 
Verdugo

Criatura criada pelo 
C.R.U.E.L. para atacar 
quem fi ca no labirinto à 
noite. Possui um vene-
no que, se não aplica-
do soro imediatamente, 
pode levar à morte.

Newt
Idade: 16 anos
Ocupação: corredor
• É um dos mais antigos da 

Clareira.
• Tem bom relacionamento 

com todos.
• Teve a perna direita machu-

cada em um confl ito com um 
Verdugo.

• Seu nome é uma homena-
gem a Isaac Newton.

4. Convidar um estudante para ler a informação de sua carta. O 
jovem com a respectiva imagem deve se pronunciar dizendo o 
nome da personagem, e assim sucessivamente, até que todas 
as personagens tenham sido citadas pelo grupo.

5. Ler o trecho da chegada de Thomas à Clareira (p. 1-4). Após 
a leitura, pedir aos alunos que opinem da mesma forma que 
as personagens que receberam, posicionando-se diante da si-
tuação.

6. Assistir ao trecho do filme em que Thomas entra no labirin-
to para ajudar Minho e Alby (tempo 00:35:38-00:40:57) e a 
transformação de Alby após receber o soro (tempo 00:58:03-
01:00:58/ 01:12:40-01:14:07). Filme Maze Runner: correr ou 
morrer, de Wes Ball.
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7. Solicitar aos estudantes, os quais receberam as cartas com 
as explicações, para que realizem a leitura. Em seguida, os 
monitores complementam as informações das cartas.

8. Questionar os jovens em relação à obra:
– Em que momento essa narrativa ocorre?
– O cenário descrito é semelhante a algo presente na reali-

dade? 
– Por que os Clareanos têm aproximadamente a mesma ida-

de?
– Como vocês se sentiriam se acordassem em uma caixa, den-

tro da Clareira?
9. Perguntar aos alunos o que é utopia e distopia, se já ouvi-

ram ou leram as palavras anteriormente. Caso os alunos 
não a conheçam, apresentar a definição e exemplificar com 
imagens.

10. Explicitar, em tópicos sintetizados, as características da 
narrativa distópica, conforme estudos de Paula Martins Ro-
drigues (2015):
– Apresentação de sociedades oriundas de alguma destrui-

ção, que  as corromperam;
– Tempo futuro – preocupação com o destino da humanidade;
– Tecnologia como forma de domínio e controle;
– Poder do sistema sobre o indivíduo;
– Ser humano é administrável e pode ser condicionado a 

um determinado comportamento ideologia;
– Crítica às condições sociais ou siste-

mas políticos existentes.
11. Mostrar a imagem de uma pessoa 

contaminada pelo Fulgor. Perguntar 
aos estudantes: vocês iriam esponta-
neamente para a Clareira, com o ob-
jetivo de auxiliar nas pesquisas em 
busca da cura?

 Fulgor
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12. Apresentar notícias de pessoas que concordaram em ser ob-
jetos de pesquisa da ciência.

13. Direcionar os estudantes para o espaço livre para leitura 
dos livros sobre as mesas. Disponibilizar os tablets para 
interagirem no aplicativo Maze Runner: correr ou morrer, 
e orientá-los a responder ao questionário, disponível no 
Google Docs, no mundo virtual:

– Você leu o livro Maze Runner: correr ou morrer?

– Você assistiu ao filme?

– Para você, o que é distopia?

– Qual livro você leu ou a que filme distópico você assistiu 
mais recentemente?
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REGISTRO ICONOGRÁFICO DA PRÁTICA LEITORA

E. E. E. M. Maria 

Dolores Bairros 

de Freitas (Passo 

Fundo - RS), 

em visita no dia 

15/04/2016

Instituto Educacional 
(Passo Fundo – RS), 
em visita no dia 
17/06/2016

Instituto Federal 

de Sertão (Sertão 

– RS), em visita no 

dia 20/05/2016
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E. E. E. M. Maria 

Dolores Bairros 

de Freitas (Passo 

Fundo - RS), 

em visita no dia 

29/04/2016

E. E. E. M. Maria Dolores Bairros de Freitas (Passo Fundo - RS), 
em visita no dia 29/04/2016

E. E. E. M. Marquês 

de Caravelas 

(Carazinho – RS), 

em visita no dia 

06/05/2016
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ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ESCOLA
Atividade 1 – Sobrevivência em jogos mortais

| Objetivo:

Contrastar a nação ficcional e a atual compreendendo as neces-
sidades para viver e conviver com o outro, percebendo que o desen-
volvimento da sociedade implica questões sociais, econômicas e polí-
ticas.

| Materiais e recursos:

Livro Jogos vorazes (Rocco), de Suzane Collins 

Livro Em chamas (Rocco), de Suzane Collins

Livro A esperança (Rocco), de Suzane Collins

Filme Jogos Vorazes, dos estúdios Lionsgate

Computador com acesso à internet, projetor multimídia e caixas 
de som

| Etapas propostas:

1. Solicitar aos estudantes a leitura prévia 
do livro Jogos Vorazes, de Suzane Collins. 

2. Apresentar, na aula seguinte, uma foto de 
Katniss com sua irmã Prim.

3. Perguntar aos jovens sobre a imagem:
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– Quem são essas personagens?
– Qual é a relação entre elas?
– Katniss vê a irmã sendo sortea-

da para participar dos Jogos Vo-
razes, na Panem. Qual foi a sua 
reação?

– O que são os Jogos Vorazes? Por 
que são escolhidos a cada ano dois jovens para participarem 
da disputa?

– Uma história em que adolescentes são forçados a matar uns 
aos outros parece transmitir uma mensagem de violência. 
Colocar jovens para disputarem um jogo arriscando suas vi-
das não parece uma crueldade? Justifique a resposta.

4. Convidar os estudantes a exporem suas observações e crí-
ticas sobre a obra. Indicar as outras obras da trilogia, Em 
chamas e A esperança.

 

Constituída por uma suntuosa capi-
tal cercada por 12 distritos periféri-
cos, a nação de Panem se ergueu 
após a destruição dos Estados Uni-
dos. Como represália por um levan-
te contra a capital, a cada ano, os 
distritos são forçados a enviar um 
menino e uma menina entre 12 e 18 
anos para participarem dos Jogos 
Vorazes. As regras são simples: os 
24 tributos, como são chamados os 
jovens, são levados a uma gigan-
tesca arena e devem lutar entre si 
até só restar um sobrevivente. O 
vitorioso, além da glória, leva gran-
des vantagens para o seu distrito. 
Fonte: DISTRITO 13. Jogos Vora-
zes, o livro. Disponível em: <www.
distrito13.com.br/conteudo/livros/
jogos-vorazes/>. Acesso em: 10 
mar. 2016.

Katniss e Prim
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5. Exibir o filme Jogos Vorazes, dirigido por Gary Ross e produ-
zido pelos estúdios Lionsgate. Conversar com os jovens para 
que eles percebam como foi feita a adaptação do texto narra-
tivo para o cinema. Destacar os efeitos sonoros, a trama e os 
cenários que contribuem para envolver o espectador.

6. Reunir a turma em grupos para que conversem e pesquisem 
sobre a obra. Distribuir temáticas para que desenvolvam 
suas pesquisas:

– Grupo 1 – A escolha dos jovens (tributos) assemelha-se ao 
mito O labirinto do Minotauro. Quais são as semelhanças 
e diferenças entre as duas histórias? Como era a situação 
financeira dos jovens escolhidos a participar dos Jogos Vo-
razes?

– Grupo 2 – A Panem surge após catástrofes naturais. Se-
lecione casos verídicos de catástrofes que se assemelhem 
às dificuldades enfrentadas pelos moradores dos distritos 
(fome, crianças enviadas para a guerra, tragédias ambien-
tais, guerra nuclear, etc.).

– Grupo 3 – A Panem se mantém com o pressuposto de que 
todos os distritos trabalhem para o bem comum. O que é 
bem comum? Como vivem os cidadãos da capital? Quais 
são as evidências de que a sociedade descrita na obra que-
bra as supostas normas do bem comum?

– Grupo 4 – Os Jogos Vorazes são transmitidos pela tele-
visão. Podemos comparar os Jogos Vorazes a um reality 
show? Quais são os episódios dentro do jogo que interes-
sam aos telespectadores? Essas situações se assemelham 
com o interesse do público por reality shows em nossa so-
ciedade?

7. Realizar, em horário e dia determinados, a apresentação das 
pesquisas realizadas pelos grupos.
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8. Indicar o site <www.distrito13.com.br> para que conheçam 
curiosidades sobre os livros e filmes, bem como visualizem 
um mapa da Panem.

9. Convidar os professores de filosofia, história e geografia 
para fazer um seminário integrado sobre dilemas morais 
reais de eventos da história, mencionando diferentes líderes 
totalitários, autoritários que se utilizaram da opressão para 
manter o controle da sociedade.

10. Desafiar os alunos a realizar uma das seguintes atividades 
interdisciplinares:

– Criar uma exposição com personagens históricos que vio-
laram questões éticas durante suas lideranças;

– Recriar uma Panem, baseada na obra, em maquete ou 
meio digital, que seja autossustentável e vise o bem co-
mum.
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Atividade 2 – Con� ito com a sociedade da beleza

| Objetivo:

Contrapor comportamentos sociais por meio de diferentes lin-
guagens, como a audiovisual, a imagética e a narrativa, permitindo 
aos estudantes uma experiência mais ampla de leitura de narrativas 
distópicas.

| Materiais e recursos:

Livro Feios (Galera Record), de Scott Westerfeld

Livro Perfeitos (Galera Record), de Scott Westerfeld

Livro Especiais (Galera Record), de Scott Westerfeld

Letra e música Nouveau parfum, de Boggie

Vídeo do YouTube: Selfie – nova campanha da Dove

Vídeo do YouTube: Boggie – Nouveau parfum

Computador com acesso à internet, projetor multimídia e caixas 
de som 

| Etapas propostas:

1. Ambientar a sala de aula com as seguintes imagens:

Avaliação estética masculina

Avaliação estética feminina
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Barbie Ken

Anúncio cosméticos 
feminino

Anúncio cosméticos 
masculino

Gisele Bündchen

Capitão América

2. Solicitar aos jovens estudantes que observem as imagens, 
rea lizando a leitura em grupo. 
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3. Discutir com os estudantes:
– Onde as imagens são veiculadas?
– O que elas retratam? Há algo em comum?
– A sociedade tem contribuído para a construção de um pa-

drão de beleza? Qual? Vocês concordam com esse padrão?

4. Realizar a leitura do livro Feios, de Scott Westerfeld.

Em um mundo de extrema perfeição, ser normal é feio.
Séculos depois da destruição da civilização industrial, em um apocalipse ecoló-
gico, a humanidade vive em cidades-bolha cercadas pela natureza selvagem. Lá, 
Tally Youngblood é feia. Não, isso não signifi ca que ela é alguma aberração da 
natureza. Não. Ela simplesmente ainda não completou 16 anos. Em Vila Feia, os 
adolescentes fi cam presos em alojamentos até o aniversário de 16 anos, quando 
recebem um grande presente do governo: uma operação plástica como nunca 
vista antes na história da humanidade. Suas feições são corrigidas à perfeição, 
a pele é trocada por outra, sem imperfeições ou – nem pense nisso – espinhas, 
seus ossos são substituídos por uma liga artifi cial, mais leve e resistente, os olhos 
se tornam grandes e os lábios, cheios e volumosos. Em suma, aos 16 anos todos 
fi cam perfeitos.
Tally mal pode esperar pelo seu aniversário. Depois da operação, vai fi nalmente 
deixar Vila Feia e se mudar para Nova Perfeição, onde os perfeitos vivem, bebem, 
pulam de paraquedas, voam a bordo de suas pranchas magnéticas, e se divertem 
(o tempo todo). Seu único trabalho é aproveitar muito. Mas, enquanto espera que 
as poucas semanas até completar 16 anos passem, Tally precisa se distrair.
Uma noite, ela conhece Shay, uma feia que não está nem um pouco ansiosa para 
completar 16 anos. Pelo contrário: Shay pretende fugir dos limites da cidade e se 
juntar à Fumaça, um grupo de foras-da-lei que sobrevive retirando seu sustento 
da natureza.
Para Tally, isso é uma maluquice. Quem iria querer fi car feio para sempre, ou se 
arriscaria a voltar para a natureza e queimar árvores para se aquecer, em vez de 
viver com conforto em Nova Perfeição e se divertir à beça? Mas, quando sua ami-
ga desaparece, os Especiais, autoridade máxima deste novo mundo, propõem um 
acordo com Tally: unir-se a eles contra os enfumaçados ou fi car feia para sempre. 
Tally, porém, acaba se envolvendo em uma conspiração e descobrirá que, por 
trás de tanta perfeição, se esconde um terrível segredo. Sua escolha irá mudar o 
mundo para sempre.
Fonte: GRUPO EDITORIAL RECORD. Feios. Disponível em: <http://www.record.
com.br/livro_sinopse. asp?id_livro= 24576>. Acesso em: 11 mar. 2016.

5. Retomar brevemente o capítulo Encarando o futuro: Tally e 
Shay estão no quarto de Tally, fazendo modelos morfológicos 
– as possibilidades de mudança na Transformação. Elas utili-
zam o anel de interface que projeta a imagem em um telão.
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6. Assistir ao vídeo Nouveau parfum, de Boggie, disponível no 
YouTube. Distribuir a letra e a tradução da canção.

Nouveau Parfum
Soit Prada, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani
Cartier, Azarro, Sisley, Escada, Gucci Naf Naf
Nina Ricci, Lancôme, Kenzo et encore en plus/
encore, encore
Soit Bruno Banani, La Bastidane, Estée Lauder
Guerlain, Burberry et Thierry Mugler, Bourjois
Chloé, Jean-Paul Gautier, Valentino et je n'en 
sais plus

Lequel je choisis?
Pourquoi je choisis?
Qui veut que je choisisse?
Je ne suis pas leur produit

De beauté, d'préciosité
Ils ne peuvent pas me changer
Sans pareille, nonpareille
Le nouveau parfum, c'est moi-même
le nouveau parfum, c'est moi,
Nouveau parfum
Nouveau parfum

Soit Roberto Cavalli, Bvlgari, Givenchy
Dolce & Gabbana, Paco Rabanne, soit Lacoste
Tommy Hilfi ger, Yves Saint Laurent et je n'en sais 
plus

Lequel je choisis?
Pourquoi je choisis?
Qui veut que je choisisse?
Je ne suis pas leur produit

De beauté, d'préciosité
Ils ne peuvent pas me changer
Sans pareille, nonpareille
Le nouveau parfum, c'est moi-même
Le nouveau parfum, c'est moi,
Nouveau parfum

De beauté, d'préciosité
Ils ne peuvent pas me changer
Sans pareille, nonpareille
Le nouveau parfum, c'est moi-même
Le nouveau parfum, c'est moi,
Nouveau parfum
Nouveau parfum

Novo Perfume
Seja Prada, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Ar-
mani
Cartier, Azarro, Sisley, Escada, Gucci Naf Naf
Nina Ricci, Lancôme, Kenzo e ainda mais, En-
core, Encore
Seja Bruno Banani, La Bastidane, Estée Lau-
der
Guerlain, Burberry e Thierry Mugler, Bourjois
Chloé, Jean-Paul Gautier, Valentino, e eu não 
sei mas

O que escolher?
Por que escolher?
Quem quer que escolha?
Eu não sou seu produto

Da beleza, da preciosidade
Eles não podem me mudar
Incomparável, única
O novo perfume sou eu mesma
o novo perfume, sou eu
Novo perfume
Novo perfume

Seja Roberto Cavalli, Bvlgari, Givenchy
Dolce & Gabbana, Paco Rabanne, soit Lacos-
te
Tommy Hilfi ger, Yves Saint Laurent, e eu não 
sei mais

O que escolher?
Por que escolher?
Quem quer que escolha?
Eu não sou seu produto

Da beleza, da preciosidade
Eles não podem me mudar
Incomparável, única
O novo perfume, sou eu mesma
O novo perfume, sou eu
Novo perfume

Da beleza, da preciosidade
Eles não podem me mudar
Incomparável, única
O novo perfume, sou eu mesma
O novo perfume, sou eu
Novo perfume
Novo perfume

Fonte: LETRAS. Nouveau Parfum – Boggie. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/boggie/
nouveau-parfum/traducao.html>. Acesso em: 11 mar. 2016.
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7. Promover a discussão sobre a obra Feios e a música.
– A música e o livro apresentam semelhanças. Quais?
– Qual a relação do capítulo Encarando o futuro com a can-

ção?
– Vocês são contra ou a favor do uso de photoshop e inter-

venções cirúrgicas? Por quê?
– O livro se passa em que tempo?
– A tecnologia presente no vídeo e na obra contribui positiva 

ou negativamente na sociedade em que vivemos? Por quê?
– Há uma crítica feita à sociedade. Qual?

8. Sugerir a leitura dos outros livros, Perfeitos e Especiais, con-
tinuação de Feios.

9. Assistir ao vídeo Selfie – nova campanha da Dove, disponí-
vel em <www.youtube.com/watch?v=2fgbUvHYb4s>. Propor 
uma exposição artística na escola, utilizando fotos ou dese-
nhos, das pessoas como realmente são e valorizá-las pelo que 
fazem, homenageando-as, sem uso de photoshop ou recursos 
que alterem a imagem.
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Atividade 3 – A busca pelo direito de ter sentimentos

| Objetivo:

Promover a interação dos estudantes com a linguagem audio-
visual por meio de versão cinematográfica de narrativas distópicas.

| Materiais e recursos:

Filme O doador de memórias, de Phillip Noice

Computador com acesso à internet, projetor multimídia e caixas 
de som

| Etapas propostas:

1. Distribuir aos estudantes, em folhas coloridas, as seguintes  
palavras que designam emoções:

Amor Medo Dor Felicidade

Amizade Ciúme Culpa Decepção

Humor Inveja Ódio Preguiça

Preocupação Paz Raiva Saudade

Solidão Tristeza Vingança Alegria

2. Questionar os jovens:
– Quais são seus sentimentos em relação a essas palavras?
– Quando você a sente?
– Se essa emoção não existisse, o que aconteceria?

3. Discutir com o grupo como seria o mundo se não sentíssemos 
nenhuma emoção e se não soubéssemos que existiram guer-
ras, tristeza, dor, preconceito, fome. 
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4. Exibir o filme O 
doador de memórias, 
dirigido por Phillip 
Noice, produzido por 
Paris Filmes e The 
Weinstein Company.

5. Analisar com os es-
tudantes como a so-
ciedade é retratada 
no filme, bem como 
sua organização e 
governo, a função do 
receptor de memórias e qual a sua importância na obra cine-
matográfica. Destacar a utilização das cores – a sociedade em 
preto e branco e as memórias em cores – e o uso de tecnologia.

6. Propor aos estudantes que comparem as emoções apresen-
tadas inicialmente com as apresentadas no filme. Organizar 
um seminário para que os jovens participantes apresentem 
suas percepções.

7. Indicar a leitura do livro que originou o filme O doador de 
memórias, de Lois Lowry, e solicitar que os alunos façam 
comparações entre a adaptação (filme) e a narrativa (livro).

O fi lme O doador de memórias, baseado no livro 
de Lois Lowry, conta a história de um mundo per-
feito, no qual todos são felizes. Quando Jonas faz 
12 anos, é escolhido para ser o Receptor de Me-
mórias da comunidade. Ele entra em treinamento 
com um velho homem, a quem chamam O Doa-
dor. Do Doador, Jonas aprende sobre dor, triste-
za, guerra e todas as verdades infelizes do mundo 
"real", percebendo rapidamente que a comunida-
de vive como realidade falsa. Confrontado com a 
realidade, Jonas enfrenta escolhas difíceis sobre 
sua própria vida e seu futuro.
Fonte: PARIS FILMES. O doador de memórias: si-
nopse. Disponível em: <http://parisfi lmes.com.br/
acervo/173>. Acesso em: 14 mar. 2016.
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Atividade 4 – Contestação à troca de corpos

| Objetivo:

Estimular a leitura de narrativas distópicas que abordem a te-
mática sobre a juventude eterna e a troca de corpos, proporcionando 
uma reflexão sobre o comportamento da sociedade em rejeitar o en-
velhecimento.

| Materiais e recursos: 
Livro Starters (Novo Conceito), de Lissa Price
Livro Enders (Novo Conceito), de Lissa Price
Filme Sexta-feira muito louca, dos estúdios Disney
Computador com acesso à internet, projetor multimídia e caixas 
de som
Reportagem do site Scienceblogs: neurocientistas colocam a 
mente no corpo de outra pessoa, disponível on-line
Celular com câmera

| Etapas propostas:

1. Discutir com os estudantes o título da reportagem do Scien-
ceblogs: Neurocientistas colocam sua mente no corpo de outra 
pessoa, disponível on-line. Identificar quais seriam as vanta-
gens e desvantagens 
dessa troca.

2. Apresentar o trecho 
do filme Sexta-feira 
muito louca, de Mark 
S. Walters, produzido 
pelos estúdios Disney, 
em que mãe e filha 
trocam de alma.

A Dra. Tess Coleman e Anna, sua fi lha adoles-
cente, têm uma coisa em comum: elas não se 
parecem em nada... até que, certa noite, um 
acontecimento mágico muda as suas vidas e elas 
acordam com a maior surpresa de todas: uma 
está presa no corpo da outra! O casamento de 
Tess é no próximo sábado, então elas precisam 
encontrar rápido um jeito de recuperar suas iden-
tidades! Quando uma é obrigada a viver a vida 
da outra, será que elas começarão a respeitar e 
entender seus pontos de vista?
Fonte: DISNEY FILMES. Sexta-feira muito louca: 
sinopse. Disponível em: <http://fi lmes.disney.com.
br/sexta-feira-muito-louca>. Acesso em: 14 mar. 
2016.
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3. Propor um debate para discutir a relação entre o título da re-
portagem e o filme: há possibilidade de isso realmente acon-
tecer? Por quê?

4. Realizar a leitura do livro Starters, de Lissa Price. 

Seu mundo mudou para sempre.
Callie perdeu os pais quando a Guerra dos Esporos 
varreu todas as pessoas entre 20 e 60 anos. Ela e seu 
irmão mais novo, Tyler, estão se virando, vivendo como 
desabrigados com seu amigo Michael e lutando contra 
rebeldes que os matariam por uma bolacha.
A única esperança de Callie é Prime Destinations, um 
lugar perturbado em Berverly Hills que abriga uma mis-
teriosa fi gura conhecida como o Old Man, o Velho. Ele 
aluga adolescentes para fornecer seus corpos aos Termi-
nais – idosos que desejam ser jovens novamente. Callie, 
desesperada pelo dinheiro que os ajudará a sobreviver 
concorda em ser uma doadora. Mas o neurochip que co-
locam em Callie está com defeito e ela acorda na vida de 
sua locadora, morando em uma mansão, dirigindo seus 
carros e saindo com o neto de um senador.
Parece quase um conto de fadas, até Callie descobrir 
que sua locatária pretende fazer mais do que se divertir 
– e que os planos de Prime Destinations são tão diabó-
licos que Callie nunca podia ter imaginado…
Fonte: EDITORA NOVA CONCEITO. Starters. Disponí-
vel em: <http://www.editoranovoconceito.com.br/livros/
starters/>. Acesso em: 14 mar. 2016.

5. Solicitar aos participantes que registrem em seus cadernos 
o tempo e o espaço da obra, bem como o que é Guerra dos 
Esporos, Prime Destination, Renegados, Enders, aerotela, 
z-mail, zing – vocabulários específicos da obra.

6. Sugerir a leitura do livro Enders, continuação de Starters, 
também de Lissa Price.
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Depois que a Prime Destinations foi demolida, Callie 
pensou que teria paz para viver ao lado do irmão, Tyler, 
e do amigo, Michael. O banco de corpos foi destruído 
para sempre, e Callie nunca mais terá de alugar-se para 
os abomináveis Enders. No entanto, ela e Michael têm 
o chip implantado no cérebro e podem ser controlados. 
Além disso, o Velho ainda se comunica com Callie. O 
pesadelo não terminou.
Agora, Callie procura uma maneira de remover o chip – 
isso pode custar sua vida, mas vai silenciar a voz que 
fala em sua mente. Se continuar sob o domínio dos En-
ders, Callie estará constantemente sujeita a fazer o que 
não quer, inclusive contra as pessoas que mais ama.
Callie tem pouco tempo. Obstinada por descobrir quem 
é de fato o Velho e desejando, mais que tudo, uma vida 
normal para si e para o irmão, ela vai lutar pela verdade.
Custe o que custar.
Fonte: EDITORA NOVA CONCEITO. Enders. Disponí-
vel em: <http://www.editoranovoconceito.com.br/ livros/
enders/>. Acesso em: 14 mar. 2016.

7. Propor aos estudantes que registrem em vídeo sua opinião 
sobre a obra, utilizando a câmera do celular. Em seguida, 
dividi-los entre “Starters” e “Enders”, para que discutam a 
importância de ambos na obra, posicionando-se criticamente.
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Atividade 5 – Matrix, a extensão entre o virtual 
e o real

| Objetivo:

Compreender a sociedade das obras como uma realidade distó-
pica, identificando a relação entre homem e máquina nas ficções e 
relacioná-las com os recursos tecnológicos desenvolvidos pela ciência 
no contexto atual. Entender como as tecnologias apresentadas nas 
realidades distópicas podem contribuir para o contexto atual.

| Materiais e recursos:

Livro Neuromancer (Aleph), de William Gibson
Filme Matrix, dos estúdios Warner Bros
Trailer do filme Matrix, disponível no YouTube
Aplicativo para tablet e celular Cyborg booth photo morph cam
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:

1. Exibir o trailer do filme Matrix, disponí-
vel em: <www.youtube.com/watch?v=m8e-
-FF8MsqU>. Perguntar aos estudantes o 
que é uma matrix: como ela funciona?

2. Indicar a leitura da obra Neuromancer, 
de William Gibson. Comentar com os es-
tudantes que as respostas às perguntas 
sobre o trailer do filme serão desvendadas 
e apresentadas na obra. 

3. Conversar com os estudantes sobre a obra:

– Em que momento acontece a realidade descrita na obra 
Neuromancer? Cite fatos que comprovem essa afirmação.
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– Como Case reage quando está sem emprego? Essa situa-
ção influencia na trama?

– Qual a relação da medicina e da tecnologia na obra? Existe 
esse vínculo em nossa sociedade? Pesquise notícias rela-
cionadas a essa temática.

– Por que podemos considerar essa sociedade distópica como 
uma crítica à sociedade contemporânea?

4. Construir coletivamente um glossário ilustrado de palavras 
que foram introduzidas em nosso cotidiano e que estão na 
obra, por exemplo: ciberpunk, ciberespaço, ciborgs, cowboy 
(hacker), inteligência artificial e Matrix. 

5. Postar o glossário em um blog de autoria coletiva. Criar o blog 
e adicionar os estudantes como autores para que tenham li-
berdade de postar seus textos, imagens e vídeos relacionados 
aos conceitos pesquisados.

6. Reproduzir o filme Matrix, de Andy e Lana Wachowski, pro-
duzido pelos estúdios Warner Bros.

7. Conversar com os alunos sobre o filme, comparando-o com a 
obra Neuromancer:

– Quais são as cores utilizadas no filme? O que elas repre-
sentam?

– Qual o espaço e tempo em que acontece a narrativa de Ma-
trix?

– Como são as personagens? Quais são as suas habilidades?

– Quais são os objetivos das personagens?

– No filme, em certos momentos, o real e o virtual se fundem. 
Quais são esses momentos? Na vida real, em que momen-
tos o virtual torna-se uma extensão da realidade?

8. Retomar com os estudantes os conceitos de utopia e disto-
pia. Estabelecer as características que identificam as duas 
realidades, de Neuromancer e Matrix, como uma sociedade 
distópica.
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Na literatura, as utopias sempre possuem raízes no presente e são taxadas como 
o caminho ideal a ser seguido, mesmo que impraticável. Já as distopias partem 
da pretensa utopia alcançada: os problemas atuais são camufl ados pela perfeição 
aparente e, a certo momento, eclodem da forma mais bruta.
Fonte: SILVA, Gabriel Machado Rodrigues da. Leitores vorazes: Literatura jovem e 
distopia no mundo atual. Niterói: UFF/IL, 2014. p. 34. Monografi a (Pós-Graduação 
em Literatura Infanto-juvenil). Disponível em: <www.academia.edu/10939878/Lei-
tores_vorazes_Literatura_ jovem_e_distopia_no_mundo_atual>. Acesso em: 16 
mar. 2016.

9. Publicar duas postagens no blog, uma da obra Neuroman-
cer e outra do filme Matrix. Solicitar aos estudantes que 
comentem as postagens com uma análise crítica sobre a re-
lação homem-máquina e argumentem com as notícias cole-
tadas anteriormente sobre os avanços da ciência. 

10. Indicar o aplicativo Cyborg booth photo morph cam para os 
jovens experienciarem com suas fotos a transformação em 
cyborgs.
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Walt Disney Pictures, 2003. 97 min.

narrativas_distopicas.indd   49 02/09/2016   14:13:11



50
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_______. Perfeitos. Tradução de Rodrigo Chia. Rio de Janeiro: Galera Record, 2010b. 
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SUGESTÕES DE LEITURA

Livros

LOWRY, Lois. O doador de memórias. São Paulo: Arqueiro, 2014.

Os habitantes de uma pequena comunidade, satisfeitos com a 
vida ordenada, pacata e estável que levam, conhecem apenas o pre-
sente – o passado e todas as lembranças do antigo mundo lhes fo-
ram apagados da mente. Aos 12 anos, idade em que toda criança 
é designada à profissão que irá seguir, Jonas recebe a honra de se 
tornar o próximo guardião: será encarregado de ser o guardião des-
sas memórias, com o objetivo de proteger o povo do sofrimento e, ao 
mesmo tempo, ter a sabedoria necessária para orientar os dirigentes 
da sociedade em momentos difíceis. 

ROTH, Veronica. Trilogia Divergente. Rio de Janeiro: Rocco.

Numa Chicago futurista, a sociedade se divide em cinco facções 
– Abnegação, Amizade, Audácia, Franqueza e Erudição – e não per-
tencer a nenhuma facção é como ser invisível. Beatrice cresceu na 
Abnegação, mas o teste de aptidão pelo qual passam todos os jovens 
aos 16 anos, numa grande cerimônia de iniciação que determina a 
que grupo querem se unir para passar o resto de suas vidas, revela 
que ela é, na verdade, uma divergente, não respondendo às simula-
ções conforme o previsto. A jovem deve então decidir entre ficar com 
sua família ou ser quem ela realmente é.

ORWELL, Geroge. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

Publicado em 1949, quando o ano de 1984 pertencia a um futuro 
relativamente distante, tem como herói o angustiado Winston Smith, 
refém de um mundo feito de opressão absoluta. Em Oceânia, ter uma 
mente livre é considerado crime gravíssimo, pois o Grande Irmão 
(Big Brother), líder simbólico do partido que controla a tudo e todos, 
“está de olho em você”. No íntimo, porém, Winston se rebela contra a 
sociedade totalitária na qual vive: em seu anseio por verdade e liber-
dade, ele arrisca a vida ao se envolver amorosamente com uma cole-
ga de trabalho, Júlia, e com uma organização revolucionária secreta.
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HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. São Paulo: Biblioteca Azul, 2014.

Uma sociedade inteiramente organizada segundo princípios 
científicos, na qual a mera menção das antiquadas palavras ‘pai’ e 
‘mãe’ produzem repugnância. Um mundo de pessoas programadas 
em laboratório e adestradas para cumprir seu papel numa sociedade 
de castas biologicamente definidas já no nascimento. Um mundo no 
qual a literatura, a música e o cinema só têm a função de solidificar 
o espírito de conformismo. Um universo que louva o avanço da téc-
nica, a linha de montagem, a produção em série, a uniformidade, e 
que idolatra Henry Ford. Essa é a visão desenvolvida no clarividente 
romance distópico de Aldous Huxley, que tem como cenário a socie-
dade capitalista, industrial e tecnológica, em que a racionalidade se 
tornou a nova religião, em que a ciência é o novo ídolo, um mundo no 
qual a experiência do sujeito não parece mais fazer nenhum sentido, 
e no qual a obra de Shakespeare adquire tons revolucionários. 

BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. São Paulo: Biblioteca Azul, 2012.

Escrito após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1953, 
Fahrenheit 451 é um texto que condena não só a opressão anti-inte-
lectual nazista, mas principalmente o cenário dos anos 1950, reve-
lando sua apreensão numa sociedade opressiva e comandada pelo 
autoritarismo do mundo pós-guerra. O livro se propõe a descrever 
um governo totalitário, num futuro incerto, mas próximo, que proíbe 
qualquer livro ou tipo de leitura, prevendo que o povo possa ficar ins-
truído e se rebelar contra o status quo. Tudo é controlado e as pessoas 
só têm conhecimento dos fatos por aparelhos de TVs instalados em 
suas casas ou em praças ao ar livre. 

BURGESS, Anthony. Laranja mecânica. São Paulo: Aleph, 2004.

Narrada pelo protagonista, o adolescente Alex, esta história des-
creve uma sociedade futurista em que a violência atinge proporções 
gigantescas e provoca uma resposta igualmente agressiva de um go-
verno totalitário. A estranha linguagem utilizada por Alex – soberba-
mente engendrada pelo autor – empresta uma dimensão quase lírica 
ao texto.
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ATWOOD, Margaret. O conto da aia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

A história se passa num futuro muito próximo e tem como cená-
rio uma república na qual não existem mais jornais, revistas, livros 
nem filmes – tudo foi queimado. As universidades foram extintas. 
Também já não há advogados, porque ninguém tem direito à defesa. 
Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados em 
praça pública, para servir de exemplo, enquanto seus corpos apodre-
cem à vista de todos. Nesse Estado teocrático e totalitário, as mu-
lheres são as vítimas preferenciais, anuladas por uma opressão sem 
precedentes. O nome dessa república é Gilead, mas já foi Estados 
Unidos da América. À pobre Offred, personagem principal, coube a 
categoria de aia, o que significa pertencer ao governo e existir unica-
mente para procriar, ela tem 33 anos. É uma realidade terrível, mas 
o ser humano é capaz de se adaptar a tudo. 

MCCARTHY, Cormac. A estrada. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2007.

Num futuro não muito distante, o planeta encontra-se totalmen-
te devastado. As cidades foram transformadas em ruínas e pó, as 
florestas se transformaram em cinzas, os céus ficaram turvos com 
a fuligem e os mares se tornaram estéreis. Os poucos sobreviventes 
vagam em bandos. Um homem e seu filho não possuem praticamente 
nada. Eles buscam a salvação e tentam fugir do frio, sem saber, no 
entanto, o que encontrarão no final da viagem. Essa jornada é a úni-
ca coisa que pode mantê-los unidos, que pode lhes dar um pouco de 
força para continuar a sobreviver.

OLIVER, Lauren. Delírio. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012.

Essa narrativa propõe que uma vez instalada a doença do amor 
na corrente sanguínea, não há como contê-la. A ciência já é capaz de 
erradicá-la, e o governo obriga a todos os cidadãos que sejam curados 
ao completar dezoito anos. Lena Haloway espera por esse dia, assim 
como os outros adolescentes. É proposto que viver sem a doença é 
viver sem dor - sem arrebatamento, sem euforia, com tranquilidade 
e segurança. Lena acredita que as imposições das autoridades, como 
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a intervenção cirúrgica, o toque de recolher e as patrulhas-surpresa 
pela cidade, existem para proteger as pessoas. Faltando apenas al-
gumas semanas para o tratamento, Lena se apaixona. Os sintomas 
são bastante conhecidos, mas, depois de experimentá-los, ela ainda 
escolheria a cura?

CASS. Kiera. A seleção. São Paulo: Seguinte, 2012.

Para trinta e cinco garotas, a Seleção é a chance de uma vida. 
Num futuro em que os Estados Unidos deram lugar ao Estado Ame-
ricano da China, e mais recentemente a Illéa, um país jovem com 
uma sociedade dividida em castas, a competição que reúne moças en-
tre 16 e 20 anos de todas as partes para decidir quem se casará com 
o príncipe é a oportunidade de escapar de uma realidade imposta a 
elas ainda no berço. Para America Singer, no entanto, uma artista 
da casta Cinco, estar entre as Selecionadas é um pesadelo. Significa 
deixar para trás Aspen, o rapaz que ela realmente ama e que está 
uma casta abaixo da dela. Então America conhece pessoalmente o 
príncipe. Bondoso, educado, engraçado e muito, muito charmoso, Ma-
xon não é nada do que se poderia esperar. 

LOURENÇO, Jorge. Rio 2054: os fi lhos das revolução. São Paulo: Novo Sécu-
lo, 2013.

É 2054, três décadas após uma guerra civil que começou com a 
disputa pelos royalties do petróleo, a cidade se vê alvo de uma nova 
ameaça. Um velho jogo de intrigas e espionagem industrial entre 
as multinacionais que controlam a cidade ganha novos contornos 
quando uma perigosa jovem com poderes psíquicos surge nos gue-
tos. Alheio a tudo isso, Miguel é um jovem sem grandes pretensões. 
Sem saber o que o destino lhe reserva, ele é convidado a assistir a 
um duelo de motoqueiros e acaba se tornando o pivô de uma disputa 
que pode mudar o Rio  de Janeiro para sempre. Miguel terá que des-
vendar os segredos de uma misteriosa inteligência artificial e, para 
proteger aqueles que ama, bater de frente com as poucas pessoas 
dispostas a salvar o que resta da Cidade Maravilhosa. 
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MEYER, Marissa. Cinder. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.

Num mundo dividido entre humanos e ciborgues, Cinder é uma 
cidadã de segunda classe. Com um passado misterioso, esta princesa 
criada como gata borralheira vive humilhada pela sua madrasta e é 
considerada culpada pela doença de sua meia-irmã. Mas quando seu 
caminho se cruza com o do charmoso príncipe Kai, ela acaba se vendo 
no meio de uma batalha intergaláctica, e de um romance proibido, 
neste misto de conto de fadas com ficção distópica.

Audiovisuais

3 POR CENTO. Direção: Daina Giannecchini, Dani Libardi e Jotagá Crema. 
Produção: Camila Groch e Ariene Ferreira. Série televisiva. Disponível em: 
<htt ps://www.youtube.com/user/serie3 porcento/featured>. Acesso em: 
07 mar. 2016.

A série acompanha a luta dos personagens para fazer parte dos 
3% dos aprovados que irão para o Lado de Lá. A trama se passa em 
um mundo no qual todas as pessoas, ao completarem 20 anos, podem 
se inscrever em um processo seletivo. Apenas 3% dos inscritos são 
aprovados e serão aceitos em um mundo melhor, cheio de oportuni-
dades e com a promessa de uma vida digna. O processo de seleção é 
cruel, composto por provas cheias de tensão e situações limites de 
estresse, medo e dilemas morais. Em 2016, a Netflix iniciou as gra-
vações e passará a produzi-la.

THE 100. Criação: Jason Rothenberg. Produção: Alloy Entertainment. Esta-
dos Unidos: The CW/MTV, 2014. Série televisiva.

Quando uma guerra nuclear destruiu a civilização e o planeta 
Terra, os únicos sobreviventes foram 400 pessoas que estavam em 12 
estações espaciais em órbita. 97 anos e três gerações depois, a popu-
lação já contava com 4 mil pessoas, mas os recursos já vão escassos. 
Para garantir o futuro, um grupo de cem jovens é enviado à superfície 
da Terra para descobrir se ela está habitável. Com a sobrevivência 
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da raça humana em suas mãos, estes jovens precisam superar suas 
diferenças e unir forças para cruzar juntos o seu caminho.

SENSE 8. Direção: Andy Wachowski, Lana Wachowski e J. Michael Strac-
zynski. Produção: Marcus Loges, L. Dean Jones Jr. e Alex Boden. Estados 
unidos: Netf lix, 2015. Série televisiva.

Após um evento peculiar, oito pessoas que não se conhecem fi-
cam interligadas mentalmente e precisam lidar com os perigos de 
suas novas vidas. Um disparo. Uma morte. Um instante no tempo 
em que oito mentes em seis continentes são interligadas para sem-
pre. Oito pessoas vivem suas vidas, segredos e ameaças como uma. 
São pessoas comuns, renascidas com um mesmo inimigo e destino.

THE LOTTERY. Direção: Timothy J. Sexton e Dawn Olmsted. Produção: Dawn 
Olmstead, Rick Eid e Timothy J. Sexton. Estados unidos: Lifeti me Television, 
2014. Série televisiva.

Ambientada em um futuro distópico em que há uma crise global 
de fertilidade, revela um mundo ameaçado pela extinção, já que as 
mulheres misteriosamente pararam de gerar filhos. Após anos de 
pesquisa, a Dra. Alison Lennon e seu time conseguem fertilizar 100 
embriões. Porém, o diretor da Comissão de Fertilidade dos Estados 
Unidos, Darius Hayes, toma o controle do laboratório e informa o 
Presidente da descoberta. Para determinar quais mulheres irão car-
regar os embriões a Chefe de Departamento Vanessa Keller convence 
o presidente a promover uma loteria nacional, e a batalha pelo con-
trole dos embriões começa.

Filmes

NÃO ME ABANDONE jamais. Direção: Mark Romanek. Produção: Mark Ro-
manek, Alex Garland, Andrew Macdonald e Allon Reich. Reino Unido/Esta-
dos Unidos: Fox Searchlight, 2010. 103 min.

Ruth, Kathy e Tommy são amigos de infância e vivem em um 
internato no interior da Inglaterra. Eles são clones humanos des-
tinados a doar seus órgãos até a morte. Ao deixarem a proteção da 
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escola, os três amigos terão que lidar com seus medos, amores e o 
futuro que os espera.

PLANETA dos macacos: a origem. Direção: Rubert Wyatt . Produção: Peter 
Chernin, Rick Jaff a e Amanda Silver. Estados Unidos: 20th Century Fox, 2011. 
105 min.

Will busca a cura do Alzheimer por meio de experiências com 
macacos. Quando o laboratório interrompe o estudo, ele adota um 
chimpanzé, mas o que Will não esperava era que a inteligência acima 
do normal do animal colocaria em risco toda a humanidade e daria 
início a uma guerra entre homens e macacos.

BRILHO eterno de uma mente sem lembranças. Direção: Michael Gondry. 
Produção: Steve Golin e Anthony Bregman. Estados Unidos: Focus, 2004. 
108 min.

Joel e Clementine formavam um casal que durante anos tenta-
ram fazer com que o relacionamento desse certo. Desiludida com o 
fracasso, Clementine decide esquecer Joel para sempre e, para tanto, 
aceita se submeter a um tratamento experimental, que retira de sua 
memória esse momentos.

V DE VINGANÇA. Direção: James McTeigue. Produção: Joel Silver, Grant Hill, 
Andy Wachowski e Larry Wachowski. Estados Unidos/Reino Unido/Alema-
nha: Warner Bros, 2005. 132 min.

Em uma Inglaterra futurista e totalitária, uma jovem chamada 
Evey é resgatada de uma situação de morte por um homem masca-
rado, conhecido apenas como V. Incomparavelmente carismático e 
extremamente habilidoso na arte do combate e destruição, V inicia 
com uma revelação quando convoca seus compatriotas a erguerem-se 
contra a tirania e opressão. Enquanto Evey descobre a verdade sobre 
o misterioso passado de V, ela também descobre a verdade sobre si 
mesma – emerge como uma improvável aliada na preparação do pla-
no V para trazer liberdade e justiça de volta à sociedade repleta de 
crueldade e corrupção.
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A INCRÍVEL história de Adaline. Direção: Lee Toland Krieger. Produção: Sid-
ney Kimmel, Gary Lucchesi, Alix Madigan e Tom Rosenberg. Estados Unidos: 
Diamond Films, 2015. 110 min.

Adaline Marie Bowman nasceu no primeiro dia do ano de 1908. 
Ela viveu todas as experiências da infância, da juventude e do início 
da vida adulta como qualquer pessoa de sua época. Namorou, ca-
sou, teve uma filha, construiu uma família. Até que em meados dos 
anos 1930, sofre um acidente de carro fatal –mas naquele momento, 
aconteceu algo inacreditável, cujo efeito foi quase mágico. Adaline 
Bowman ficaria imune à devastação do tempo e não envelhece mais 
nenhum dia.

Jogos e aplicativos

Hunger Games: Panem Run. Inglaterra: Reliance Big Entertainment/Private 
Limited, 2014. Aplicati vo disponível no Google Play.

Corra pela Panem enquanto coleta chamas e recursos para for-
talecer o seu distrito. A tensão toma conta dos Distritos, e você está 
no meio dela nessa maratona social sem fim! Fortaleça a esperança 
dos oprimidos ao correr por três dos 12 Distritos em níveis gerados 
aleatoriamente, colete chamas e materiais que podem ser sintetiza-
dos em poderes para um experiência recheada de ação!

Fúria Sniper. França: Gameloft , 2016. Aplicati vo disponível no Google Play.

Após uma série de ataques em 2021, há relatos de um crescente 
e poderoso exército ameaçador brotando em todo o mundo. A situa-
ção agora atingiu seu ponto mais crítico e temos informações de que 
alguns desses grupos formaram uma coalizão.

N.O.V.A. 3: Freedom Editi on. França: Gameloft  S.E, 2015. Aplicati vo dispo-
nível no Google Play.

Quatro meses após Kal Wardin derrotar os volterites, o presi-
dente Folsom foi assassinado e as colônias sitiadas se rendem ao pro-

narrativas_distopicas.indd   60 02/09/2016   14:13:11



61

tetorado volterite. Desde então, Kal esteve escondido, mas um cha-
mado desesperado de Yelena trouxe ele de volta para salvar a Terra 
e a humanidade.

Maze Runner: prova de fogo. Nova Zelândia: Pikpok, 2016. Aplicati vo dispo-
nível do Google Play.

Corra pelo deserto desolado e passe no teste supremo de sobre-
vivência no jogo oficial de Maze Runner: prova de fogo! Junte-se à 
comunidade de clareanos em fuga. Corra pelo deserto evitando obs-
táculos fatais! Colete suprimentos para melhorar seus personagens 
em sua missão para desvendar os planos misteriosos da Cruel. O 
labirinto foi só o começo!

Sites e blogs

The Maze Runner Brasil. Disponível em: <www.themazerunnerbr.com>.

Site dedicado à trilogia Maze Runner criado por fãs brasileiros, 
com mais informações sobre as personagens, os filmes e os livros.
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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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