
 

  



 

REMETA: Livro Mural 

Leituras Socializantes 
 
Criação: Luciano Pontes 
Técnica: Ilustração Digital 

 
Sinopse  
Remeta é uma narrativa visual que busca na simplicidade e síntese 
gráfica relembrar uma forma de comunicação quase em desuso, 
quando ainda se escrevia cartas. Um envelope de carta é a 
personagem dessa história sem palavras, que leva a pensar e 
aguçar para narrativas cheias de imaginação e possibilidades 
infinitas de leituras.  
 
 
 

Sobre o autor 
 
Luciano Pontes é escritor, ilustrador, ator e palhaço. Graduado em design 
gráfico com especialização em literatura infantil e juvenil pela UCS/RS. 
Escreveu e ilustrou as obras “Uma Andorinha Só”, “Seu Rei Mandou” e 
“Belizbel”. Em parceria com outros ilustradores escreveu “Uma História 
Sem Pé nem Cabeça”, ”O Carrossel do Tempo”, “Ouvindo as Conchas do 
Mar”, “Disse me Disse, “Deslembrar”. É idealizador e criador de narrativas 
visuais do Projeto Livro Mural com as obras Remeta e Sereimar. É curador 
do Festival Internacional de Literatura Infantil de Garanhuns - FILIG. 
 
  



 

TERRITÓRIO DE MEDIAÇÃO 
 

 
 
Recebemos uma carta. 
O que há para ler? 
 
 
 
 
Para experienciar as artes, o ponto de partida é o olhar.  
 
A interação com narrativas visuais é uma fonte inesgotável para que as crianças se familiarizem com as obras, ampliem a leitura de 
códigos não linguísticos e expressem sua forma de pensar e construir conhecimentos.  
 
Promover uma leitura de narrativa visual compartilhada, na qual a criança lê as imagens a partir de suas experiências e de seu 
conhecimento de mundo e depois tem sua leitura ampliada e potencializada na interação com o mediador, é um caminho de 
muitas descobertas. 
 
No processo de mediação, em que se planeja estimular um olhar curioso, podemos auxiliar os pequenos leitores a encontrarem na 
narrativa elementos que revelem, por exemplo, passagem do tempo, presença de personagem e suas ações, importância da escolha 
das cores, etc. Contextualizar com a criança elementos desconhecidos por ela, irá ajudá-la a construir seu conhecimento simbólico 
e abrirá caminhos mais criativos para a autoexpressão.   
 
Obras como Livro Mural Remeta podem provocar muitos desdobramentos como, por exemplo:  
 
Produção de texto e narrativas visuais; 
Registros de leitura de imagem (cores, formas, linhas, textura e símbolos); 
Releituras, entre tantas outras possibilidades. 
 



 

 

Sugestão de leitura complementar online (para mediadores)  
 
Arte Mural:https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/18083129152020e0002/10845 
 
Leitura mediada do livro imagem: https://core.ac.uk/download/pdf/327193064.pdf 
 

 
 
O autor Luciano Pontes nas redes 

 
luciano.pontes.39 
 
@livro mural  ou @lupoints 
 

 
 

 
Compartilhe com a gente como foi essa experiência 
Envie fotos, vídeos, desenhos, depoimentos e outras percepções para 

 
47 98817 7974 

 

festinfante@gmail.com 
 

livromural@gmail.com (diretamente para o autor) 

 

https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/18083129152020e0002/10845
https://core.ac.uk/download/pdf/327193064.pdf
http://www.facebook.com/luciano.pontes.39
http://www.facebook.com/luciano.pontes.39
https://www.instagram.com/livromural
https://www.instagram.com/lupoints
mailto:livromural@gmail.com


 

Festinfante nas redes 
 
www.festinfante.com.br 
 
/Patavinasculturais 

 
@patavinas_culturais 

 
/Patavinasculturais 
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