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APRESENTAÇÃO
A importância da leitura dentro e fora da
escola, dentro e fora da universidade
Prof. Dr. Tania Mariza Kuchenbecker Rösing1
“São suas práticas da leitura e da escrita, mais do que nossos discursos, que vão decidir a sobrevivência ou a morte do livro, o apagamento do passado ou sua presença perpetuada”.
Roger Chartier; Anne-Marie Chartier, 2016, p. 87.

Introdução
A proposta sempre renovada de práticas leitoras hipermidiais,
planejadas e realizadas no contexto do Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, laboratório de leitura
do Curso de Letras do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade de Passo Fundo, e a sua continuidade por quase duas
décadas, permite que se prossiga compartilhando os caminhos percorridos com professores e estudantes de diferentes níveis e sistemas
de ensino. Objetiva-se, com isso, identificar os princípios teóricos que
as subsidiam e os efeitos alcançados entre profissionais que atuam
como agentes de leitura e os leitores em formação, proporcionando,
desse modo, momentos de reflexão sobre seu formato, sua complexidade, e as possibilidades de sua continuidade, de sua pertinência por
ser um trabalho sistemático.

1

Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pós-Doutora pela Facultad de Educación da Universidad de Extremadura, Badajoz, Espanha. Professora dos Programas
de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo e da Universidade Regional Integrada-Frederico Westphalen. Coordenadora do Centro de Referência de Literatura e Multimeios da UPF. Pesquisadora Produtividade CNPq.
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Entre os compromissos que são assumidos com crianças e jovens
pelas agências promotoras do ensino e da aprendizagem, especialmente a escola e a universidade, o ato de ler precisa ser encarado
como uma das funções mais complexas do cérebro humano, uma vez
que abrange amplos processos cognitivos e psicolinguísticos. Abrange, portanto, o desenvolvimento de potencialidades desses sujeitos
para atuar no mundo, não apenas identificando sinais, símbolos, textos, mas podendo criar mecanismos críticos que precedem a interação e a integração nos diferentes lugares e nas distintas situações em
um mundo cada vez mais tecnológico.
Faz-se necessário lembrar que, em sentido restrito e no contexto de um sistema alfabético, ler consiste em estabelecer uma relação entre grafema (sinal gráfico, as letras do alfabeto) e fonema (os
sons característicos de um sistema linguístico), a partir da qual será
possível a produção de significado. Em sentido amplo, ler deve ser
entendido como o estabelecimento de uma relação entre um símbolo
(sons, cores, ícones, gestos, letras) e um significado (por exemplo, o
desenho de uma caveira, indicando perigo). Ler é compreender textos, interpretá-los e apropriar-se de seus conteúdos em suas relações com linguagens artísticas e manifestações culturais. Muitas
aprendizagens significativas se efetivam por meio da habilidade de
descobrir e de interpretar o mundo, a partir do universo da família,
do envolvimento com os diferentes grupos da escola e da sociedade,
pelas possibilidades de interpretar o que subjaz ao escrito, ao representado, ou seja, os não ditos. É o ato de ler entendido como parte do
desenvolvimento humano dos estudantes, dos professores, do público
em geral. E na sua promoção, emergem inconfundíveis “rotinas”.

Rotinas de leitura
O processo de desenvolvimento da leitura nos seres humanos
está vinculado ao estabelecimento de práticas de leitura rotineiras
entre adultos, jovens e crianças desde a gestação das últimas, ainda
no útero materno. Mais especificamente, entre a mãe e o filho, entre o
pai e o filho, entre os avós e o neto. A abrangência do desenvolvimento
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da leitura inicia na família/programas de saúde pública (PIM – Programa Primeira Infância Melhor)2, no período de gestação do bebê,
momento este de preparação da gestante como leitora. Nesse sentido,
propõem Tussi e Rösing, no contexto do Programa Bebelendo,
uma ação de incentivo à leitura que se inicie com a conscientização da gestante e que tenha continuidade com atividades envolvendo pais, cuidadores e
seus bebês durante os 3 primeiros anos de vida. Para tanto, deve ser um programa educacional – não paternalista – vinculado a programas de promoção
da saúde e que envolva, preferencialmente, crianças que vivem em condições
desfavoráveis, atuando, assim, como um instrumento capaz de amenizar as
desigualdades sociais (2009, p. 142).

Desenvolve-se, nesta primeira fase da formação leitora da gestante, a leitura silenciosa, solitária, meditativa paralelamente à leitura em voz alta de narrativas, poemas, e pela proposição de brincadeiras como parlendas, travalínguas, quadrinhas, canções. São
atividades leitoras feitas durante a gestação e que serão repetidas
pela mãe, pelo pai, pelos avós para o bebê após seu nascimento. Não
se está defendendo a realização de rotinas automatizadas, mas momentos de leitura prazerosos, de ampliação do conhecimento das
diferentes espécies literárias, de aprofundamento da sensibilidade
pelo viés da experiência estética. Mais adiante, entre o professor e
o pequeno leitor em formação, há que se assegurar a presença e a
permanência de livros, de revistas, de textos apresentados em distintas materialidades, entre os brinquedos aos quais as crianças têm
acesso. Há que se assegurar o direito ao manuseio desses materiais,
colocando-os em lugares de aproximação fácil que possam estimular
as crianças a manuseá-los.
O que deve levar os pais a promoverem ações de leitura para seus filhos é o
amor que sentem por eles e a certeza de que essas ações reforçam o vínculo
afetivo e contribuem para o desenvolvimento intelectual, cultural e social da
criança. Ações de incentivo à leitura, com o objetivo de desenvolver comportamentos de leitura na criança, devem aproximar pais e filhos de livros, livrarias, bibliotecas e capacitar os pais para desempenhar a tarefa de mediadores
dessas ações. Com isso, é possível transformar crianças em leitores precoces
com sensibilidade plena e permanente (TUSSI; RÖSING, 2009, p. 142).
2

Informações sobre o PIM disponíveis em <http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/>.
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Quando pais e professores se constituem como exemplo diário
de aproximação com materiais de leitura, plenos de entusiasmo e
sem preguiça de tecer comentários sobre determinada experiência
leitora, o envolvimento com certos produtos, com certos livros, reproduz essa alegria, despertando a curiosidade de seus filhos, de seus
alunos. Também estes passarão a incluir em sua rotina diária o momento da leitura, a fim de satisfazerem sua curiosidade sobre textos
que lhes causam determinada estranheza. Para se transformarem
em leitores, faz-se necessário, em um primeiro momento, ter acesso
a materiais de leitura, entre os quais se encontram livros, revistas,
histórias em quadrinhos, etc. Posteriormente, ter acesso a textos
apresentados em outros suportes, produzidos em outras linguagens.
Destaca-se entre as necessidades a importância da voz nos diálogos empreendidos entre adultos e crianças permanentemente. Nas
canções cantadas para as crianças; nas histórias narradas em voz
alta; nas brincadeiras de diferentes naturezas desenvolvidas com a
criança, em que se realiza a recitação de parlendas, de travalínguas,
importa o cuidado com o uso de distintas tonalidades enunciadas
pelo adulto em interação com a criança em diferentes situações, em
diferentes circunstâncias. Tudo para marcar o ritmo, o tom, as possibilidades de sentido. Essas rotinas propiciam à criança a descoberta
da existência da voz que se modifica em função de uma dada situação.
Defende-se a leitura como um processo de atribuição de significados, a partir da ação do leitor e de sua interação com o texto,
observando-se as vivências desse interlocutor, suas experiências sociais e culturais, seu conhecimento prévio. Não se desconsidera, nesta perspectiva, a importância do texto. Destacam-se, isto sim, a circunstância da leitura, o contexto vivenciado pelo leitor no momento
da leitura e, ainda, as condições de interação desse leitor com o texto. Juntem-se a essas condições a disposição do leitor para ler, para
construir significados, para se apropriar deste ou daquele significado
como valor vital. As muitas leituras que podem ser efetivadas, por
isso mesmo, viabilizam o entendimento de que é necessário ler, ler e
entender, ler e interpretar para que se tenha autonomia de pensamento e de ação.

10
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Tais considerações permitem que se entenda a permanência do
ato de ler como foco de estudos, pesquisas, práticas, devidas ao seu
potencial no processo de construção de conhecimentos assumido pelo
leitor em formação, pelo leitor proficiente, no desenvolvimento de
sua sensibilidade, na sustentação do processo de atribuição de significados ao material de leitura.
Ao observar o mundo e os segmentos que o compõem, o sujeito
leitor tem a oportunidade de compreender o que está posto, o que
está dito, o que está explicitado e de entender ainda os não ditos. O
mesmo processo acontece quando se está diante de um texto, apresentado em um dos formatos, do impresso ao digital: faz-se necessário entender o que está explicitado bem como entender o que subjaz
nas entrelinhas, independentemente do suporte. A preocupação com
os diferentes modos de ler e de escrever contemporâneos determina
uma observação mais atenciosa dos professores de diferentes níveis
de ensino, dos pais e das autoridades educacionais relativamente aos
interesses, às preferências e às necessidades de crianças e jovens na
aproximação com materiais de leitura. Tal fato implica, portanto, o
envolvimento com materiais impressos – livros, revistas, histórias
em quadrinhos, jornais, manuais –, com textos apresentados em diferentes suportes digitais – smartphones, tablets –, com linguagens
artísticas – teatro, pintura, música, dança, escultura, ilustração, fotografia –, com manifestações culturais – folclore, cultura popular,
grafite.
Essa amplitude demonstra o compromisso dos leitores e dos
leitores em formação contemporâneos com a circulação de textos do
impresso ao digital, com a circulação social nos diferentes espaços,
do urbano ao rural, do universitário ao ensino fundamental, com a
família em suas ligações com diferentes grupos sociais e profissionais. A leitura implica sentidos, significados. Desenvolve-se a partir
de um leitor situado em determinado espaço, em determinado tempo,
na diversidade dos suportes, em determinada relação com o material
específico a ser significado, em determinada circunstância, a partir
das histórias e das vivências desse leitor situado, promovendo uma
ação prazerosa.
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Há que se estabelecer rotinas de leitura. De livros, revistas, histórias em quadrinhos e jornais. De conteúdos veiculados em meio
digital. De comparação de um mesmo tema apresentado em distintos suportes, com diferentes tons, identificadas as diversas interlocuções, as diferentes intenções. De emergência em qualquer espaço e
tempo a partir do manuseio de equipamentos móveis. De elaboração
de comentários sobre os conteúdos lidos. De estímulo ao envolvimento com novos materiais de leitura.
Nas diferentes faixas etárias, o que muda são os materiais de
leitura. O entusiasmo pelo ato de ler deve permanecer. O desejo de
divulgar as experiências vividas na leitura e por intermédio dela deve
ser uma constante. São rotinas de leitura que, ao lado do desenvolvimento de hábitos de higiene, do aprendizado de normas de conduta
de direitos e deveres individuais e sociais, sem dúvida, precisam ser
cultivadas, marcando o agir e o sentir.
Nas práticas leitoras hipermidiais, sugeridas pelos integrantes
do Mundo da Leitura, a rotina constitui-se em abordar, em equipe interdisciplinar, leitura-literatura-artes-manifestações culturais-tecnologias, tudo do impresso ao digital, a partir de um tema gerador das
reflexões, observados os subtemas peculiares às distintas faixas etárias.

Práticas de leitura hipermidiais
A cada ano, seleciona-se um tema geral e, a partir dele, criam-se subtemas para nortear a elaboração das distintas atividades direcionadas às faixas etárias que participarão das práticas leitoras
hipermidiais. Esta primeira rotina, entendida como primeira etapa,
orienta o planejamento e a execução de ações capazes de provocar
o desenvolvimento cognitivo e a sensibilidade. Não é um trabalho
intuitivo, requer reflexão, pesquisa, planejamento, condições de implementação, execução, avaliação.
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Nesta edição, o tema selecionado foi Leituras transgressoras, leitores jovens, suportes e linguagens. Pretendeu-se, com o tema, apresentar textos relacionados a variadas linguagens que são do gosto
de crianças e jovens, mas não encontram respaldo na escola, na
universidade, na crítica tradicional. Circulam livremente entre as
diferentes tribos sociais a que pertencem essas crianças e esses jovens, são adquiridos em livrarias, em sites de editoras em formato
físico ou digital. Seus conteúdos são discutidos especialmente pelos
jovens e seus pares, são indicados independentemente da vontade
ou do conhecimento dos professores, dos pais. Apresentam temas de
preferência desse público, linguagem original que nem sempre tem a
dimensão da linguagem dos textos reconhecidos como literários. Podem chegar a crianças e jovens por intermédio da linguagem fílmica,
baseada no original impresso. São apreciados, também, pelos efeitos
de campanhas publicitárias que os divulgam, e se encontram fora do
circuito escolar e universitário.
Outros textos são literários, mas por terem sido publicados na
primeira metade do século XX, hoje são explorados nos formatos fílmico, televisivo ou quadrinizado. As obras originais são consideradas, no olhar de determinados professores, muito distantes do gosto
de crianças e jovens, obras estas que não são (re)lidas na escola, na
universidade, não são atualizadas pela leitura. Muitos desses textos
estão no domíno de leitores fãs que passam a emitir opiniões no meio
digital sobre seu conteúdo, sobre recursos estilísticos, assumindo a
posição de leitores e de autores desse mesmo título. Pode-se verificar
os efeitos do tema na seleção de obras, de linguagens e de manifestações culturais na elaboração dos seguintes subtemas, títulos dos
módulos destinados a diferentes grupos:

13
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Educação Infantil: Medo de quê? Diferentes faces do medo infantil
Objetivo: Contribuir com a desmistificação do medo infantil de
forma lúdica e bem-humorada, a fim de facilitar o diálogo entre
crianças e professores.
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – No covil dos vilões: a
representação do mal nas histórias
Objetivo: Explorar elementos simbólicos de histórias infantis tradicionais e contemporâneas relacionados à representação dos vilões.
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Sítio do Picapau Amarelo: entre leituras e aventuras
Objetivo: Incentivar os estudantes a ler e interagir com a grande
obra de Monteiro Lobato: o Sítio do Picapau Amarelo.
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Narrativas confessionais: as multifaces dos diários
Objetivo: Reconhecer as características do gênero textual narrativas confessionais, a partir de diários.
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Narrativas visuais:
a leitura da imagem na contemporaneidade
Objetivo: Promover a leitura crítica de imagens (fotografia, quadrinhos, audiovisuais, publicidade, pintura, gravura, desenho,
arte digital, grafite) percebendo-as em seu potencial estético,
narrativo, híbrido e hipermidial.
Ensino Médio – Narrativas distópicas: jovens em confronto
com a sociedade
Objetivo: Apresentar as narrativas distópicas, que retratam sociedades futuristas vivendo em condições de opressão, desespero
ou privação, estabelecendo relação com a sociedade atual e seu
comportamento.
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Ensino Superior – Corações descontrolados: ciúme, paixão e
crime passional
Objetivo: Ler a obra Otelo, de William Shakespeare, promovendo a discussão do tema: ciúme, paixão e crime passional, evidenciando também em textos de outras linguagens, como música,
pintura, história em quadrinhos e filme.
A partir da seleção do tema e dos subtemas/títulos referidos,
iniciam-se as pesquisas bibliográficas para encontrar textos, preferencialmente literários, capazes de atrair a atenção dos diferentes
públicos não apenas por seu conteúdo, mas, de modo especial, por
apresentarem, em sua estrutura discursiva externa, recursos de linguagem que comprovam a sua originalidade em termos de riqueza
vocabular, requintes sintáticos, plurissignificação. Se não for literário, o texto deve, ao menos, estar incluído entre preferências ou interesses dos diferentes grupos de leitores, mesmo não contando com o
aval da crítica autorizada. Faz-se necessário lembrar que, entre seus
escritos, Eco deixou o seguinte registro para a reflexão de quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a singularidade do texto
literário:
Estamos circundados de poderes imateriais que não se limitam àqueles que
chamamos de valores espirituais, como uma doutrina religiosa. [...] E entre
esses poderes, arrolei também aquele da tradição literária, ou seja, do complexo de textos que a humanidade produziu e produz não para fins práticos
(como manter registros, anotar leis...), mas [...] que se leem por deleite, elevação espiritual, ampliação dos próprios conhecimentos, talvez por puro passatempo, sem que ninguém nos obrigue a fazê-lo (com exceção das obrigações
escolares) (ECO, 2003, p. 9).

A magnitude do texto literário precisa ser reconhecida pelos leitores em formação e, em especial pelos leitores com potencial para fazer mediação de leitura. A experiência estética precisa ser vivenciada
com a tentativa de reproduzi-la a outros leitores: “A leitura literária
supõe iniciar uma viagem através das palavras que nos vão mostrar
a verdade das coisas e será precisamente nesta verdade onde encontraremos o deleite estético” (QUILES, 2013, p. 384, tradução nossa).
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Linguagens artísticas como pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema, escultura, instalação, arquitetura, novela, web design,
moda, decoração, paisagismo podem ser acionadas e, assim, vinculadas como conteúdos de leitura no contexto de determinada prática,
além de textos de autores que representem as vozes das periferias. A
inclusão dessas linguagens pressupõe que elas façam parte do conjunto de textos, assim considerados enquanto unidades de sentido,
a serem lidos pelos leitores participantes dessa complexa atividade
leitora.
Não podem ser taxados de alienados os leitores contemporâneos
que incluem em suas leituras as outras linguagens referidas, ao lado
de textos literários. São os leitores contemporâneos que apresentam
novos modos de ler e para quem são necessárias propostas de leitura
diferenciadas, originais, abrangentes.

Formação de leitores/tipos de leitores
O desencadeamento do processo de formação de leitores, vinculado à gestante e ao bebê, abrange dois tipos de leitura: em voz alta,
para apreciação do ritmo, da sonoridade, das figuras de linguagem,
da riqueza vocabular, das estruturas sintáticas originais; silenciosa,
solitária, reflexiva, para constituir-se como uma verdadeira experiência estética individual. É o momento de alimentar a curiosidade
da mãe sobre o conteúdo e a forma utilizada nos textos literários
que servirão não apenas para sua autorreflexão, enquanto leitora
em formação, mas para serem reproduzidos para o bebê desde a vida
intrauterina, a partir dos seis meses de gestação, e pela vida afora.
É um chamamento de atenção sobre a importância, por exemplo, da
ilustração na editoração de um texto literário para crianças da educação infantil e dos anos iniciais. É um despertamento da curiosidade sobre os diferentes usos da linguagem, totalmente distanciados da
comunicação diária. Instala-se neste momento um compromisso com
o prazer de ler.
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Certamente a leitura silenciosa, solitária, individual, reflexiva
propicia aos leitores em formação, representantes de distintas faixas etárias, de diferentes públicos, uma contemplação dos materiais
de leitura que lhes são atraentes por seu conteúdo, por sua forma,
permitindo-lhes fazer uso da imaginação, de suas competências cognitivas, provocando um aprofundamento do diálogo entre o leitor e
o conteúdo do texto literário, que passa a ser significado. É o leitor
meditativo, contemplativo, caracterizado por Santaella:
Esse leitor não sofre, não é acossado pelas urgências do tempo. Um leitor que
contempla e medita. Entre os sentidos, a visão reina soberana, complementada pelo sentido interior da imaginação. Uma vez que estão localizados no
espaço e duram no tempo, esses signos podem ser continua e repetidamente
revisitados. Um mesmo livro pode ser consultado quantas vezes se queira,
um mesmo quadro pode ser visto tanto quanto possível. Sendo objetos imóveis, é o leitor que os procura, escolhe-os e delibera sobre o tempo que o desejo
lhe faz dispensar a eles. Embora a leitura da escrita de um livro seja sequencial, a solidez do objeto livro permite idas e vindas, retornos, resignificações
(2004, p. 24).

Textos de natureza diversa, apresentados em diferentes suportes, são disponibilizados aos leitores participantes da prática, a fim
de que possam acionar, a cada leitura, o tipo de leitor existente em
si, capaz de dar conta das instâncias de compreensão, interpretação,
apropriação, circulando na variedade das linguagens e das manifestações culturais, independentemente do suporte.
Pode-se equivaler o leitor meditativo ao leitor tradicional, entrelaçado apenas com livros, cuja grande característica é a competência
para a realização de uma leitura profunda. Esse tipo de leitor tem
lugar na contemporaneidade, sendo fundamental sua função no entendimento da complexidade dos diferentes tipos de textos que coexistem em uma prática leitora hipermidial.
Ao lado da contemplação, surge a oportunidade de observar-se
o mundo em ebulição desde a Revolução Industrial, conferindo movimentos, luzes, cores aos diferentes cenários, chamando a atenção
do leitor que se move e constata as transformações urbanas de diferentes naturezas em função do progresso, das novas tecnologias da
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época, como o telefone, o telégrafo. É o leitor movente, fragmentado,
caracterizado por Santaella: “Aparece assim, com o jornal, o leitor
fugaz, novidadeiro, de memória curta, mas ágil. Um leitor que precisa esquecer, pelo excesso de estímulos, e na falta do tempo para
retê-los. Um leitor de fragmentos, leitor de tiras de jornal e fatias de
realidade” (2004, p. 29).
O final do século XX e a entrada do século XXI são pródigos pelo
surgimento da era digital. “Tendo na multimídia seu suporte e na hipermídia sua linguagem, esses signos de todos os signos estão disponíveis ao mais leve dos toques, num clique de um mouse” (SANTAELLA,
2004, p. 32). Emerge nesse contexto de telas o leitor imersivo, que, na
perspectiva de Santaella, “[...] trata-se, na verdade, de um leitor implodido cuja subjetividade se mescla na hipersubjetividade de infinitos
textos num grande caleidoscópio tridimensional onde cada novo nó e
nexo pode conter uma outra rede numa outra dimensão” (2004, p. 33).
Avançando nessa classificação, faz-se necessário enfatizar que, antes dos celulares, dos smartphones dos tablets, equipamentos móveis
por excelência, a conexão das pessoas às redes estava na dependência
direta de uma interface fixa viabilizada com os computadores de mesa.
Vive-se um outro tempo. Equipamentos móveis, agora, são acionados
pela mobilidade física das pessoas. Vive-se o momento da ubiquidade:
Somos abordados por qualquer propósito a qualquer hora e podemos estar
em contato com outras pessoas quaisquer que sejam suas condições de localização e afazeres no momento, o que nos transmite um sentimento de onipresença. Corpo, mente e vida ubíquas (SANTAELLA, 2013, p. 16).

Emerge nesse contexto o leitor ubíquo:
[...] o que estou chamando de leitor ubíquo não é outra coisa a não ser uma
expansão inclusiva dos perfis cognitivos dos leitores que o precederam e que
ele tem por tarefa manter vivos e ativos. Ademais, é um leitor que tem de
apreender como o sentido também emerge em contextos coletivos e participativos, como a criatividade opera numa cultura aberta, baseada em amostragem, apropriação, transformação e em traduções contínuas. (2013, p. 282).

A classificação referida promove uma grande reflexão sobre o papel do professor na escola e na universidade, independentemente da
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área em que atua. O que está em jogo são as possibilidades na escola
e na universidade de se desenvolverem os quatro tipos de leitor em
um mesmo sujeito, desafio proposto pela pesquisadora responsável
pela classificação dos tipos de leitor, observando-se as peculiaridades
da contemporaneidade e as competências leitoras implicadas nessas
quatro dimensões.
Em meio às ações de leitura propostas nos roteiros de práticas
leitoras hipermidiais, constantes desta obra, pressupõe-se o desenvolvimento de diferentes tipos de leitor na complexidade crescente
em que elas se constituem, desenvolvidas no espaço do Mundo da
Leitura e nas práticas sugeridas para serem realizadas no espaço
escolar. O conjunto de textos, do impresso ao digital, as linguagens
artísticas e as manifestações culturais são reunidas para oportunizar aos participantes o desenvolvimento de distintos leitores num
mesmo leitor. Há que ser, ao mesmo tempo, leitor meditativo, movente, imersivo, ubíquo, conforme desafia Santaella (2013). Essa complexidade requer esforço e desejo de participação nas condições e nas
peculiaridades do tempo em que se vive. Entre as modalidades de
leitura sugeridas, merecem destaque a leitura em voz alta, a leitura
coletiva, a leitura dramática.

Compartilhando práticas prazerosas
O ato de ler, em todas as suas etapas, não deve ser uma atividade individualista, egoísta. O verdadeiro leitor sente a necessidade
de compartilhar com o outro, com os outros a experiência estética
vivida. Desse modo, tem-se a possibilidade de divulgar o que se leu,
de referir obra, autor, ilustrador, editora. De despertar a curiosidade
no outro em conhecer as nuances de determinado texto. De chamar a
atenção para o uso inusitado da linguagem.
A partir do bom exemplo de leitura desenvolvido pelos adultos,
ocorre, especialmente entre crianças, uma curiosidade para conhecer
o conteúdo das leituras realizadas por seus pais, por exemplo. Amplia-se sua curiosidade por novas vivências leitoras. Este momento
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é muito importante, uma vez que contribui para o acesso ao mundo
do conhecimento e para a descoberta de si mesmos. Ao sentirem-se
destinatários das experiências de leitura dos adultos, chama-lhes a
atenção o alargamento de sua autoestima, uma vez que se sentem
queridos, desejados pelos adultos. Constatam o interesse de seus
pais pelo desenvolvimento cognitivo que desencadeiam, pelas aprendizagens que conquistam. É o momento de compartilhar não apenas
histórias, mas sentimentos. Associam a leitura, portanto, às possibilidades de crescimento pessoal, às boas aprendizagens. Podem, de
outro modo, constituir-se também como influenciadores de seus pais,
estimulando-os a realizarem outras leituras.
Já o compartilhamento de leituras desencadeado pelos professores, na leitura em voz alta, só para citar um exemplo, pode ser
entendido como respeito às formas de agir e de pensar desses pequenos leitores, como reconhecimento aos avanços individuais, como
ampliação também de sua autoestima, como valorização maior de
suas identidades. É o momento de compartilhamento de temas, de
valores, de princípios, em um espaço em que predomina a afetividade.
A partir desses encontros, conseguem permanecer atentos, concentrados. Conseguem, ainda, compartilhar suas aventuras leitoras com
seus colegas de turma, abrindo-se a manifestações de sentimentos,
podendo livrar-se, ao menos por instantes, de questiúnculas capazes
de distanciá-los. Ao contrário, descobrem outras leituras, outros textos, percebendo que é possível manifestar em viva voz experiências
de leitura efetivas. Passam a tomar gosto pela leitura que mescla
textos do impresso ao digital, que mescla linguagens, manifestando
esse gosto aos professores de diferentes áreas do conhecimento, estimulando cada um e todos a interessarem-se por leituras literárias
inclusive.
Vivências leitoras, sem dúvida, são mágicas. Permitem não apenas o acesso ao conhecimento, mas à arte em diferentes modalidades, com destaque à literatura. São exercícios diários, “rotineiros”,
de desenvolvimento pessoal e social. Permitem o contato com temas
emergentes da educação e da cultura.
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Considerações finais
Mais uma vez, o Centro de Referência de Literatura e Multimeios
– conhecido afetivamente como Mundo da Leitura –, espaço de ações
de leitura de estudantes e professores da graduação e pós-graduação stricto e lato sensu em letras, desenvolvendo atividades há quase
duas décadas, reúne perspectivas integradas de ensino, pesquisa e
extensão sobre leitura. Seus integrantes têm planejado práticas leitoras diferenciadas, para serem realizadas por alunos e professores
de distintos níveis e sistemas. Disponibilizam a você, leitor, a você,
leitora, um conteúdo elaborado com seriedade e criatividade.
O Roteiro de práticas leitoras para a escola V, que passamos a
lhe apresentar, pressupõem a sua leitura, a sua implementação e a
sua avaliação crítica. Precisamos, portanto, do seu retorno para que
tenhamos condições de avaliar a caminhada que tem sido empreendida com muita responsabilidade, buscando contribuir com mudanças
significativas na escola e na universidade.
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PRÁTICA LEITORA NO MUNDO DA LEITURA
Corações descontrolados: ciúme, paixão e crime
passional
| Objetivo:
Ler a obra Otelo, de William Shakespeare, promovendo a discussão do tema: ciúme, paixão e crime pacional, evidenciando também
em textos de outras linguagens, como música, pintura, história em
quadrinhos e filme.

| Materiais e recursos:
Livro Otelo (L&PM), de William Shakespeare
Livro Otelo (Nemo), adaptação e ilustração de Jozz e Akira Sanoki
Reprodução da pintura Othello and Desdemona, de Alexandre-Marie Colin
Entrevista com advogado criminal
Música Mil perdões, de Chico Buarque
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Recepcionar os estudantes em frente ao labirinto e apresentar o mito do Minotauro. Em seguida, apresentar o espaço do
Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da
Leitura.
2. Iniciar a atividade na arena, convidando os estudantes a
conhecerem a história de Otelo, personagem da tragédia de
William Shakespeare. Para isso, realizar a contação em quatro atos e quatro cenas, utilizando a linguagem quadrinizada

23

coracoes_descontrolados.indd 23

02/09/2016 14:24:57

para o primeiro ato, a linguagem literária para o segundo ato,
a linguagem audiovisual para o terceiro ato e a linguagem
pictórica para o último ato.
Primeiro ato

[Otelo, ato I, cena I]
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Segundo ato

IAGO – Acautele-se, meu senhor, contra o ciúme. É ele o monstro de olhos verdes que
zomba da carne com que se alimenta. Vive feliz o corno que, certo de seu destino, não
ama a quem o ofende. Mas, ah, que minutos desgraçados passa aquele que adora,
porém, duvida, suspeita, porém ama com intensidade!
OTELO – oh, miséria! [...]
OTELO – Por que isso agora? Pensas que eu levaria uma vida de ciúmes, seguindo
mesmo as mudanças da lua com sempre novas suspeitas? Não; uma vez só ficasse eu
em dúvida, e o assunto estaria de uma vez resolvido. [...] Quando eu duvidar, precisarei de provas. E, uma vez fornecida a prova, não há nada além disto: o fim simultâneo
do amor e do ciúme (Otelo, ato 3, cena III). (SHAKESPEARE, 1999, p. 92-93).
Terceiro ato

Apresentar o ato 3, cena II, por meio de vídeo em que o ator Diogo Vilela interpreta o
texto de Shakespeare. O vídeo está disponível no site Shakespeare Brasil e encontra-se disponível para exibição on-line.
Fonte: SHAKESPEARE BRASIL. Atores. Disponível em: <http://www.shakespearedigitalbrasil.com.br/atores/>. Acesso em: 20 abr. 2016.

Quarto ato

[Othello and Desdemona]
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3. Comentar características importantes sobre a obra de
William Shakespeare lida em voz alta.

[Fólio de Shakespeare]

Originalmente o título da peça é Otelo, o
mouro de Veneza (Othello, the Moor of
Venice), encenada pela primeira vez em 1º
de novembto de 1604 no Whitehall Palace,
em Londres.
Publicação em fólio em 1623 de 36
peças, organizada por John Heminges e
Henry Condell, colegas do dramaturgo na
companhia de atores Lord Chamberlain’s
Men.
Fonte: BIBLIOTECA MUNDIAL DIGITAL. O
primeiro fólio de Shakespeare. Disponível
em: <https://www.wdl.org/pt/item/11290/>.
Acesso em: 29 abr. 2016.

4. Apresentar o dramaturgo e poeta William Shakespeare. Para
isso, exibir a reprodução de um retrato, considerado como a
imagem original do dramaturgo. Utilizar ainda um fragmento do pensamento de Harold Bloom sobre Shakespeare e seus
personagens.

[William Shakespeare]

Antes de Shakespeare, os personagens literários são relativamente imutáveis.
Homens e mulheres são representados, envelhecendo e morrendo, mas não se
desenvolvem a partir de alterações interiores, e sim em decorrência de seu relacionamento com os deuses. Em Shakespeare, os personagens não se revelam,
mas se desenvolvem, e o fazem porque têm a capacidade de se autorrecriarem.
Às vezes, isso ocorre porque, involuntariamente, escutam a própria voz, falando
consigo mesmos ou com terceiros. Para tais personagens, escutar a si mesmos
constitui o nobre caminho da individuação, e nenhum outro autor, antes ou depois
realizou tão bem o verdadeiro milagre de criar vozes, a um só tempo, tão distintas
e tão internamente coerentes para seus personagens principais, que somam mais
de cem, e para centenas de personagens secundários, extremamente individualizados. (BLOOM, 2000, p. 19).
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5.

Abrir espaço para apresentação e discussão da temática Corações descontrolados: ciúme, paixão e crime passional.

6.

Levantar ideias e impressões sobre o que é ciúme.
(s.m.) (s. XV) 1 estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo;
receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem; zelo 2. medo de
perder alguma coisa, [...]. (HOUAISS, 2009, p. 476).

7.

Definir, na perspectiva jurídica, o crime passional.
Para definição dessa perspectiva será utilizado um trecho de uma entrevista
realizada com um advogado criminal.

8.

Socializar com os estudantes mais casos de corações descontrolados na literatura.
Nesta etapa serão apresentados mais três personagens e suas histórias. Serão utilizadas reproduções de pinturas, esculturas, fotografias e fragmentos de
suas histórias. São eles: deusa Hera (mitologia grega), Caim (personagem
bíblico) e Bentinho (narrador protagonista do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis).

9.

Apresentar corações descontrolados na vida real.
Nesta etapa serão apresentados casos da vida real. Serão abordados, especialmente, o caso do escritor Euclides da Cunha e Dilermando de Assis, do ano de
1909 e o caso de Eloá e Lindemberg, de 2008.

10. Entregar e convidar os estudantes a ler e comentar trechos
de poemas, músicas e romances.
11. Encerrar a atividade com a audição de uma canção que
aborde a temática discutida: Corações descontrolados: ciúme, paixão e crime passional. Como sugestão a música Mil
perdões, de Chico Buarque.
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ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOLVIDAS
NA UNIVERSIDADE
Atividade 1 – Pesquisando sobre corações
descontrolados: ciúme, paixão e crime passional
| Objetivo:
Promover o interesse pela pesquisa do tema corações descontrolados: ciúme, paixão e crime passional, estimulando os estudantes
a trazerem outros filmes, histórias em quadrinhos, músicas, entre
outros, para socialização com os colegas e posterior análise.

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

| Etapas propostas:
Na seção Sugestões de leitura des-

1. Organizar uma pesquisa sobre te roteiro de atividades, foram selecionados diferentes materiais de
a temática deste roteiro de prá- pesquisas em distintas linguagens,
ticas leitoras, Corações descon- como filmes sobre a temática, livros, teses e dissertações, perióditrolados: ciúme, paixão e crime cos, sites e blogs.
passional, nas linguagens audiovisual, pictórica, literária, jornalística e na rede (internet).
A pesquisa poderá ser realizada individualmente ou em pequenos grupos.
2. Socializar o resultado das pesquisas realizadas pelos estudantes por meio de seminário.
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Atividade 2 – Dias (im)perfeitos: paixão e obsessão
| Objetivo:
Realizar a leitura de uma narrativa contemporânea nacional
que aborde a temática discutida ao longo deste roteiro, possibilitando aos estudantes refletir e se posicionar criticamente sobre a questão da violência e obsessão nos relacionamentos amorosos.

| Materiais e recursos:
Livro Dias perfeitos (Companhia das Letras), de Raphael Montes
Entrevista de Raphael Montes no programa do Jô
Booktrailer Dias perfeitos, de Raphael Montes
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Apresentar o escritor Raphael Montes. Exibir a entrevista
que o autor concedeu ao Programa do Jô, da Rede Globo, disponível na íntegra em: <http://gshow.globo.com/programas/
programa-do-jo/videos/t/videos/v/jo-conversa-com-o-autor-raphael-montes/3269040/>.
2. Apresentar brevemente o livro Dias perfeitos (Companhia
das Letras), de Raphael Montes, por meio do Booktrailer
Dias perfeitos, de Raphael Montes, disponível em <https://
www.youtube.com/watch?v=rO5RKSusKek>. Solicitar a leitura do livro na íntegra.
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Dias perfeitos é uma narrativa de amor, sequestro e obsessão que relata a história de Téo, um solitário estudante
de medicina, que divide seu tempo entre cuidar da mãe
paraplégica e examinar cadáveres nas aulas de anatomia.
Durante uma festa, ele conhece Clarice, uma jovem de
espírito livre que sonha tornar-se roteirista de cinema. Ela
está escrevendo um road movie sobre três amigas que viajam em busca de novas experiências. Obcecado por Clarice, Téo quer dissecar a rebeldia daquela menina. Começa,
então, uma aproximação doentia que o leva a tomar uma
atitude extrema.
Fonte: MONTES, Raphael. Dias perfeitos. Rio de janeiro:
Companhia das Letras, 2014. Texto da contracapa.

3. Propor aos estudantes um seminário para socialização e discussão das experiências de leitura da obra Dias perfeitos, de
Raphael Montes.
4. Solicitar aos estudantes a produção de uma resenha crítica a
partir da leitura do livro Dias perfeitos, de Raphael Montes.

34

coracoes_descontrolados.indd 34

02/09/2016 14:25:03

Atividade 3 – Medeia: entre mito, ciúme e vingança
| Objetivo:
Promover a leitura da tragédia grega Medeia (Civilização Brasileira), de Eurípides, em linguagem literária e fílmica, a partir do
enfoque do ciúme e da vingança.

| Materiais e recursos:
Livro Medeia (Civilização Brasileira), de Eurípedes
Livro Contos e lendas da mitologia grega (Companhia das
Letras), de Claude Pouzadoux
Filme Medeia, de Lars Von Trier
Programa Literatura Fundamental – Medeia, de UNIVESPTV
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

| Etapas propostas:
1. Iniciar a atividade realizando a contação do mito do herói
Jasão, na versão do livro Contos e lendas da mitologia grega
(Companhia das Letras), de Claude Pouzadoux, sensibilizando os estudantes para que conheçam a história que antecede
a tragédia de Medeia.
2. Solicitar a leitura integral e individual da tragédia grega
Medeia (Civilização Brasileira), de Eurípedes, traduzida por
Millôr Fernandes.
3. Organizar os estudantes em grupos, para que realizem a leitura em voz alta em sala de aula, a fim de que todos possam
participar da atividade de leitura.
Os estudantes devem ser organizados em grupos para que o livro seja lido em sua
totalidade.
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4. Reservar espaço para discussão acerca da temática abordada na obra lida individualmente e apresentação posterior de
suas percepções ao realizarem a leitura em voz alta.
5. Reproduzir o programa da UNIVESPTV, com a participação
de Adriane da Silva Duarte (disponível completo em <http://
univesptv.cmais.com.br/literatura-fundamental-medeia-adriane-da-silva-duarte>).
6. Apresentar e exibir o filme Medeia, de 1988, dirigido por Lars
Von Trier.

Longa-metragem de 76 minutos, lançado em 1988, pelo
diretor dinamarquês Lars Von Trier, inspirado na tragédia
Medeia de Eurípides, que adentra na mente da protagonista, que, abandonada, por ciúme e vingança planeja
um crime passional inacreditável.
Fonte: FILMES CULT. Medeia. Disponível em: <http://
filmescult.com.br/medeia-1988/>. Acesso em: 22 mar.
2016.

7. Solicitar aos estudantes uma produção ensaística sobre a temática abordada nesta atividade leitora, a partir da tragédia
de Eurípides e do filme de Lars Von Trier. Para isso, solicitar
aos estudantes que pesquisem mais informações acerca da
temática, como, por outras produções audiovisuais, outras
peças teatrais inspiradas na original, teses e dissertações sobre a tragédia Medeia.
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Atividade 4 – Ciúme, crime passional e cinema
| Objetivo:
Ampliar o interesse dos estudantes sobre o tema ciúme, paixão
e crime passional, oferecendo a apreciação de filmes e posterior discussão.

| Materiais e recursos:
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Vídeo Ciúme, de Porta dos Fundos
TV com aparelho de DVD

| Etapas propostas:
1. Iniciar a atividade leitora perguntando aos estudantes quais
filmes eles conhecem que tratem do tema discutido neste roteiro. Na sequência, apresentar o curta-metragem do canal
Porta dos Fundos intitulado Ciúme, disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=WHVjHuvPAFY>. Abrir espaço
para comentários e considerações.
2. Selecionar um filme para ser assistido em sala de aula. A
seguir, seguem-se sugestões de três filmes que abordam a temática.
O Ciúme, filme francês lançado em 2013, dirigido por
Philippe Garrel. O enredo se dá a partir da separação
do personagem Louis, deixando a ex-esposa e sua filha,
para viver com outra mulher, porém a filha tem dificuldades em aceitar a nova companheira do pai, de quem ela
sente muito ciúme. Este sentimento também é nutrido
pela atual companheira de Louis, transformando o relacionamento em um caso possessivo.
Fonte: ADOROCINEMA. Ciúme. Disponível em: <http://
www.adorocinema.com/filmes/filme-220251/>. Acesso
em: 22 mar. 2016.
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Amor? Filme nacional lançado em 2011, com direção de
João Jardim, que mistura a poética de documentário com
ficção, tendo como tema relações amorosas que envolvem alguma forma de violência, sendo moral ou física.
Atrizes e atores interpretam depoimentos verídicos, com
situações que envolvem ciúmes, culpa, paixão e poder.
Cerca de sessenta relatos foram recolhidos em organizações e delegacias no país, em que oito foram selecionados para serem interpretados.
Fonte: TVBRASIL. Amor?. Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/cinenacional/episodio/amor>. Acesso em:
22 mar. 2016.

Bento (Marcos Palmeira) é um homem cujos pais, apreciadores de Machado de Assis, resolveram batizá-lo com
este nome em homenagem ao personagem homônimo
do livro Dom Casmurro. Tantas vezes foi justificada a razão da homenagem que Bento cresceu com a ideia fixa
de que seria o próprio personagem e destinado a viver,
exatamente, aquela história. Até chamava sua amiga de
infância no Rio de Janeiro, Ana (Maria Fernanda Cândido), de Capitu. Seus amigos, conhecedores do seu sentimento de predestinação, o apelidaram de Dom. Bento e
Ana separaram-se quando a família do menino mudou-se para São Paulo. Já adulto, Bento foi trabalhar como
engenheiro de produção e vinha frequentemente ao Rio.
É lá que Dom reencontra a sua Capitu e dali renasce o
romance da infância, só que, agora, avassalador.
Fonte: ADOROCINEMA. Dom. Disponível em: <http://
www.adorocinema.com/filmes/filme-202035/>. Acesso
em: 22 mar. 2016.

3. Promover um seminário para socialização de ideias e debate
sobre o conteúdo do filme escolhido.
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Atividade 5 – Da ficção à realidade: produzindo
informação
| Objetivo:
Ler e conhecer alguns casos reais de crimes passionais que se
destacaram no país e, a partir da sensibilização desta leitura, produzir uma campanha de combate ao crime passional, motivado por
ciúme, vingança, e violência, a partir das leituras realizadas e de
pesquisas efetuadas durante a realização das ações deste roteiro.

| Materiais e recursos:
Livro A paixão no banco dos réus (Saraiva), de Luiza Nagib Eluf
Periódicos, sites em geral, músicas, teses e dissertações e livros
que tratem a temática abordada ao longo deste roteiro
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Câmara fotográfica, tablet, celular

| Etapas propostas:
1. Apresentar o livro A paixão no banco dos réus (Saraiva), de
Luiza Nagib Eluf.
A obra A paixão no banco dos réus: casos passionais
célebres: de Pontes Visgueiro a Pimenta Neves, de autoria da Dra. Luiza Nagib Eluf, resgata, com narrativa
envolvente e por meio de um relato minucioso, a história forense brasileira no que diz respeito aos chamados
crimes passionais. A paixão no banco dos réus traz a
narrativa de doze casos de crimes de morte cometidos
por homens e dois homicídios praticados por mulheres,
todos sob a justificativa da paixão.
Fonte: ELUF, Luiza Nagib. A paixão no banco dos réus:
casos passionais célebres: de Pontes Visgueiro a Pimenta Neves. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Texto da
contracapa.
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2. Organizar a leitura do livro A paixão no banco dos réus, de
Luiza Nagib Eluf, dividindo os quatorze casos narrados entre
os estudantes. Após a leitura, organizar momento para socializar os textos e apresentar os casos reais. Neste momento,
estimular a apresentação de outros casos que os estudantes
conhecem.
3. A partir das experiências de leituras vivenciadas nestas atividades, organizar pequenos grupos para produção de uma
campanha de combate ao crime passional, motivado pelo ciúme doentio e pela paixão violenta. Os grupos podem produzir: curtas-metragens; peças publicitárias; perfis em redes
sociais, podcasts, alimentando-os com conteúdos pesquisados
em diferentes suportes e linguagens.
4. Organizar momento para socialização das produções criadas
pelos estudantes.
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SUGESTÕES DE LEITURA
Livros
ASSIS, Machado de. A cartomante. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008.
Conto de Machado de Assis, adaptado para os quadrinhos, narra
a história de um triângulo amoroso, em que dois amigos e a esposa
se veem numa trama de traição, paixão e adultério, com um desfecho
selado pela tragédia.

_____. Dom Casmurro. Porto Alegre: L&PM, 1997.
Narrativa clássica de Machado de Assis, considerada a narrativa da dúvida, permeada pelo ciúme obsessivo do personagem-narrador Bentinho, que envolve o leitor em uma atmosfera de mistérios na
busca da verdade sobre a traição ou não da personagem Capitu.

BARROS, Lycia; CONRADO, Laura; VIEIRA, Janaina. Shakespeare e elas: clássicos do grande bardo reescritos por elas. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
Nesta obra, a trágica peça de Otelo, o mouro de Veneza, a comédia Sonho de uma noite de verão e a tragédia Romeu e Julieta, que
compõem a grande obra clássica de Shakespeare, ganham um novo
olhar, moderno, de três autoras, que atualizam o enredo dos textos,
sem perder a essência dramática. Dentre as três adaptações, destaque para Otelo, o mouro de Veneza, contada por Janaina Vieira, que
foi o texto de Shakespeare abordado neste roteiro de atividade leitora.

BUARQUE, Chico; PONTES, Paulo. Gota D'agua: Uma tragédia brasileira. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.
Peça teatral criada em 1975 e publicada em livro no mesmo ano,
é inspirada na tragédia grega Medeia, de Eurípides. A peça é dividida em dois atos, e o enredo transcorre nos centros urbanos e favelas
do Rio de Janeiro. Com um enredo moderno, a peça retrata as dificuldades vividas pela população e o fim de um relacionamento amoroso
entre Jasão e Joana, porém, com um final surpreendente e diferente
da tragédia original.
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HELIODORA, Bárbara. Shakespeare: o que as peças contam. Rio de Janeiro:
Edições de Janeiro, 2014.
O livro da autora e especialista brasileira em Shakespeare, Bárbara Heliodora, publicado em 2014, ano que foram celebrados os 450
anos de Shakespeare, faz um apanhado das trinta e sete peças do
dramaturgo, trazendo informações e comentários sobre cada uma
delas. O livro se apresenta como um convite para que os leitores possam conhecer as obras e se “apaixonar” pela produção teatral do dramaturgo inglês.

MARAZZITI, Donatella. E viveram ciumentos e felizes para sempre: uma
abordagem do ciúme no cotidiano e de como lidar com ele de forma saudável. Tradução de Betina Mariante Cardoso. Porto Alegre: Luminara, 2009.
O livro E viveram ciumentos e felizes para sempre, da psiquiatra
e pesquisadora italiana Donatella Marazziti, aborda o ciúme sob a
perspectiva neurobiológica, a partir de resultados de pesquisas e testes sobre o ciúme, elaborados pela autora. O texto do livro é acessível
para leitores leigos sobre neurologia biológica, tornando-a fluente e
descomplicada, pois é destinado ao público em geral que se interessa
pela temática.

MÉRIMÉE, Prosper. Carmem. Porto Alegre: L&PM, 1997.
Este romance do escritor francês Prosper Mérimée (1803-1870)
serviu de argumento para Georges Bizet (1838-1875) criar a ópera
Carmem, uma das mais populares de todos os tempos. O livro conta
o trágico romance ambientado em Sevilha, na Espanha, entre Dom
José e a cigana Carmem.

PROUST, Marcel. O ﬁm do ciúme e outros contos. Tradução de Dorothée de
Bruchard. São Paulo: Hedra, 2008.
O livro O fim do ciúme e outros contos, de Marcel Proust, reúne
quatro contos do escritor que foram publicados por vez primeira em
1896, no volume Os prazeres da vida, publicação que deu início à
produção literária de Proust. Dentre os contos A morte de Baldassare Silvandre, Violante ou Mundanidade, Melancólica vilegiatura da
Sra. De Breyves e O fim do ciúme, destaca-se o último conto que dá
título ao livro e que aborda a temática trabalhada neste roteiro.
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RODRIGUES, Nelson. Teatro completo de Nelson Rodrigues. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1981.
Este livro reúne as peças teatrais psicológicas de Nelson Rodrigues, que tratam de alguma maneira a temática abordada neste roteiro. São elas: A mulher sem pecado, Vestido de noiva, Valsa nº 6,
Viúva, porém honesta.

SARAMAGO, José. Caim: romance. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Publicado em 2009, Caim é a última narrativa criada por Saramago, que conta a história do primeiro personagem bíblico que, por
ciúme, comete um crime passional contra seu irmão Abel. Retomando a temática religiosa, Saramago consegue transformar uma história clássica em uma nova versão da história.

SIGWARD, Valérie. Medeia, a feiticeira. São Paulo: Companhia das Letras,
2010. Histórias sombrias da mitologia Grega.
Essa adaptação em prosa é baseada na tragédia grega de Eurípides, apresentada primeiramente em 431 a.C. Reconta a história de
Medeia, uma das figuras mais forte e impressionantes da literatura.

TOLSTÓI, Liev. A sonata a Kreutzer. Tradução de Boris Schnaiderman. São
Paulo: Editora 34, 2007.
Tolstói era tão sensível à música – considerava-a capaz de exercer uma influência profunda sobre a conduta humana – que foi justamente ao ouvir a apresentação de uma sonata em sua própria casa,
na primavera de 1888, que ele retomou uma ideia que já o ocupara
antes: retratar, de forma aguda e radical, o desequilíbrio nas relações
entre homens e mulheres, a questão da infidelidade no casamento e
a hipocrisia social que cerca tudo o que diz respeito ao amor, sexo e
ciúme.
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Periódicos
FILOSOFIA Ciência & Vida. São Paulo: Escala.
A Revista Filosofia traz na sua reportagem de capa (a. III, n. 31,
jan. 2009), a questão Ciúme? É possível dominar esse sentimento?, trazendo reflexões à luz de Descartes, Espinosa, Kant e Freud sobre a
temática.

MENTE E CÉREBRO. São Paulo: Duetto Editorial.
Essa edição da Revista Mente e Cérebro (a. XIX, n. 214, jan. 2013),
traz a matéria de capa Como o ciúme distorce a realidade, abordando
a expressão do “ciúme cego” e os envolvimentos afetivos.

PSIQUE Ciência & Vida. São Paulo: Escala.
Essa edição da revista Psique (a. VI, n. 73, jan. 2012), aborda o amor
quando vira doença, o amor patológico.

Teses e dissertações
BUCHWEITZ, Ricardo Moura. Manifestations of otherness in performance:
a Brazilian Othello. 2002. 148 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2002. Disponível em:
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/82838>. Acesso em: 18 mar.
2016.
Uma produção brasileira de Otelo, de William Shakespeare, dirigida por Janssen Hugo Lage, foi analisada. Dados incluindo vídeo,
fotografias, texto de origem, manual de palco, críticas e entrevistas
com membros da companhia e da plateia, foram investigados conforme a metodologia proposta por Jay Halio e sustentada por Maria
Helena Serôdio e Susan Bennett. Dada a relevância do discurso racial de Otelo para o contexto brasileiro, a análise procurou investigar
como o texto shakespeareano foi realizado na produção de Lage em
relação à caracterização da personagem principal como o Outro, motivo pelo qual os conceitos de alteridade e raça, conforme discutidos
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por Edward Said e Robert Miles, foram considerados. A análise mostrou que, apesar das preocupações da companhia quanto à atualização dramática e o tema do racismo, a produção continuou concordando com os estereótipos racistas há muito atrelados à peça.

COSTA, Andrea da. Contribuição para o estudo do ciúme excessivo. 2010.
146 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.
teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-01022011-140757/pt-br.php>.
Acesso em: 18 mar. 2016.
O ciúme romântico é um complexo de pensamentos, emoções
e ações que visam proteger o relacionamento diante de uma ameaça percebida real ou imaginária e tem como objetivo eliminar os
riscos da perda do objeto de amor. O ciúme excessivo (patológico) é
uma preocupação infundada, irracional e irreal, composto de diversas emoções e pensamentos que provocam prejuízos significativos no
funcionamento pessoal e relacional. O objetivo desse trabalho foi explorar a presença de transtornos psiquiátricos e aspectos emocionais.

PORTO, Luisa Izidoro. Um monstro dos olhos verdes: reﬂexões sobre o ciúme sob a perspectiva da psicanálise freudiana. 2010. 100 f. Dissertação
(Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: <http://www.pucminas.br/documentos/dissertacao_luisa_izidoro.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2016.
O presente estudo tenta entender as movimentações psíquicas
que se encontram subjacentes ao ciúme masculino que se manifesta em relação à companheira. O amor e o ciúme são dois sentimentos existentes desde os primórdios da sociedade, e por isso assumem
grande importância nas reflexões a respeito dos tipos de amor: andrógino, diotímico, burguês, romântico e líquido, e seus desdobramentos com relação ao ciúme.
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Audiovisuais
CARMEN. Direção: Carlos Saura. Produção: Emiliano Piedra. Espanha: Europa Filmes; Flashstar, 1983. 102 min.
Carlos Saura recria no cinema o balé Carmen, baseado no romance de Prosper Merimee e na ópera de Bizet. A história desenvolve-se durante os ensaios do espetáculo, tendo como pano de fundo a
Espanha dos anos 1980, cheia de emoções e conflitos sociais. A jovem
dançarina Carmen disputa o papel principal como personagem Carmen. Durante os ensaios, o coreógrafo se apaixona por ela e começa a
agir de forma obcecada, como seu personagem. Os acontecimentos da
peça, com amor, ciúme, ódio e tragédia, vão se transformando em realidade nas vidas dos artistas. Uma das mais famosas obras de Carlos
Saura, com belas coreografias, danças de flamenco e forte presença
da cultura popular espanhola.

CAPITU. Direção: Luiz Fernando Carvalho. São Paulo: Globo Marcas, 2008.
DVD.
Minissérie baseada na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, aborda as duas fases do romance: o amor adolescente entre Bentinho e Capitu e o amor adulto que leva ao matrimonio de Bento
Santigo e Capitolina.

INVESTIGAÇÃO Criminal. Direção: Beto Ribeiro e Carla Albuquerque. São
Paulo: Medialand, 2011. Série televisiva.
Investigação Criminal é série televisa da Medialand, licenciada
para o canal A&E, que aborda como foram realizadas as investigações de alguns crimes hediondos que abalaram o país, tais como o
caso Eloá e Lindenberg e o caso da menina Isabela Nardoni. A série
apresenta a cronologia dos fatos, a motivação dos criminosos, o contexto e os detalhes técnicos e científicos das investigações.
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Filmes
MEDEIA: a feiticeira do amor. Direção: Pier Paolo Pasolini. Itália/França/Alemanha: Continental, 1969. 110 min.
Para retomar o reino que seu tio roubou de seu pai, Jasão (Giuseppe Gentile) rouba o velocino de ouro e seduz a poderosa feiticeira
Medeia (Maria Callas). Apaixonada por Jasão, Medeia mata o próprio irmão para fugir com seu amado. Anos depois é abandonada por
Jasão, que pretende se casar com a filha do rei. Traída, a feiticeira
fará uma terrível vingança contra seu antigo amante.

OTHELLO. Direção: Oliver Parker. Estados Unidos; Inglaterra: Warner Home
Vídeo, 1995. 125min.
Outra pessoa será promovida ao cargo de tenente? Só sobre o
cadáver de Iago. E mais ainda, sobre os cadáveres de todos os envolvidos na trama de vingança de Iago. Ciúme, paixão, confiança traída: temas da monumental tragédia de Shakespeare que permeiam a
adaptação do diretor Oliver Parker.

Sites e blogs
SHAKESPEARE Brasil. Disponível em: <http://www.shakespearedigitalbrasil.com.br/>.
Site vinculado à Universidade Federal do Paraná, que reúne informações, vídeos, peças, entrevistas com atores que já produziram e
interpretaram peças de Shakespeare; artigos; podcast e muito mais
sobre o grande dramaturgo Shakespeare.
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SOBRE A COLETÂNEA ROTEIROS DE PRÁTICAS
LEITORAS PARA A ESCOLA
A Coleção Roteiros de práticas leitoras para a escola foi iniciada
e publicada em meio impresso no ano de 2010, alcançando hoje a sua
quinta edição. Confira os títulos das edições já publicadas:
Roteiros de práticas leitoras para a escola I (2010)1
Educação infantil – Quem conta encanta
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Mateus Mattielo Nickhorn
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Leitura audiovisual
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisandra Blanck
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Quando os objetos ganham vida
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisiane Vieira
1º ao 4º ano do Ensino Fundamental – Literatura e tecnologia
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Linguagem quadrinizada
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Teixeira
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Agregar mídias e criar colaborativamente
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello
Ensino Médio – Miniconto: a literatura em cápsulas
Autores: Tania M. K. Rösing, Bruno Philippsen

Roteiros de práticas leitoras para a escola II (2011)
Educação Infantil – Artes visuais: explorando os sentidos
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Lisandra Blanck
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Quadrinhos: da leitura da imagem ao texto escrito
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Teixeira, Lucas Werschedet Rodrigues

1

As datas indicadas ao lado de cada coleção dizem respeito ao ano de publicação, de acordo com a ficha
catalográfica de cada Roteiro.
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3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Folclore: resgatando a cultura
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisiane Vieira
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Redes sociais: o processo de socialização na cultura
digital
Autores: Tania M. K. Rösing, Mateus Mattielo Nickhorn
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Poesia visual: do impresso ao digital
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello
Ensino Médio – Literatura fantástica: uma viagem ao mundo da imaginação
Autores: Tania M. K. Rösing, Beatriz Calegari Segal, Elenice Deon, Renato Britto
Ensino Superior – Texto teatral: na leitura entre nós
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisiane Vieira, Renato Britto

Roteiros de práticas leitoras para a escola III (2015)
Educação Infantil – Fala, bicho. Bicho fala.
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Luis Fernando Portela, Renato Britto
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Histórias de enganação e assombração: brincando com
a morte
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Loreci Alves Marins, Mateus Mattielo
Nickhorn
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Mitologia: deuses, monstros e heróis
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello, Gisele Risson, Lisandra Blanck
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Narrativa de aventura: do coração à espada
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Lisiane Vieira
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Terror: páginas macabras
Autores: Tania M. K. Rösing, Beatriz Calegari Segal
Ensino Médio – Crônicas: o cotidiano em cena
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Teixeira, Fernanda Lopes da Silva
Ensino Superior – Ficção cientíﬁca: mundos imaginados
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Lucas A. de C. Cyrino, Renato Britto

Roteiros de práticas leitoras para a escola IV (2016)
Educação Infantil – Contos, rimas e adivinhas: brincando com a cultura popular
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Fernanda Lopes da Silva
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1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Um nó na cabeça: convivendo com as diferenças
Autores: Tania M. K. Rösing, Lisandra Blanck
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Cunhantã: a mulher nas tribos indígenas
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello, Lisandra Blanck
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Narrativas de detetives
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio – Era uma vez... revisitando os contos
de fadas
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Mayara Corrêa Tavares
Ensino Superior – Biograﬁa: uma história da vida real
Autores: Tania M. K. Rösing, Luis Fernando Portela

A presente coleção é composta pelos seguintes títulos:
Roteiros de práticas leitoras para a escola V (2016)
Educação Infantil – Medo de quê? Diferentes faces do medo infantil
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Teixeira, William Dahmer S. Rodrigues
1º e 2º anos do Ensino Fundamental – No covil dos vilões: a representação do mal nas histórias
Autores: Tania M. K. Rösing, Eliana Rodrigues Leite, Luis Fernando Portela
3º e 4º anos do Ensino Fundamental – Sítio do Picapau Amarelo: entre leituras e aventuras
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva, Marina de Oliveira
5º e 6º anos do Ensino Fundamental – Narrativas confessionais: as multifaces dos diários
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello, Mayara Corrêa Tavares
7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental – Narrativas visuais: a leitura da imagem na contemporaneidade
Autores: Tania M. K. Rösing, Aléxia Lang Monteiro, Lisandra Blanck
Ensino Médio – Narrativas distópicas: jovens em confronto com a sociedade
Autores: Tania M. K. Rösing, Elisângela de F. F. de Mello, Mayara Corrêa Tavares
Ensino Superior – Corações descontrolados: ciúme, paixão e crime passional
Autores: Tania M. K. Rösing, Fernanda Lopes da Silva

Maiores informações podem ser obtidas junto ao Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, pelo fone
(54) 3316 8148 ou pelo e-mail leitura@upf.br.
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