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[...] Afinal, por que alguém se torna leitor? Na maior
parte do tempo, porque viu a mãe ou o pai mergulhado
nos livros quando era pequeno e se perguntou que
segredos eles podiam desvendar ali. Ou porque eles
leram histórias em voz alta, dando à criança liberdade
de ir e vir, sem conferir constantemente se ela tinha
entendido bem. Ou ainda porque as obras que havia
em casa eram assunto de conversas intrigantes ou
divertidas. [...] se as crianças ou adultos acabam
lendo, e até vivendo a leitura com alegria, é graças a
um encontro, ao acompanhamento caloroso de um
mediador (professor, bibliotecário, amigo, assistente
social...) que tem gosto por livros e sabe tornar esses
objetos desejáveis, o que é uma arte.

Michèle Petit

Apresentação
Considera-se a biblioteca e a escola como instâncias privilegiadas para
provocar

e

estimular

o

gosto

pela

leitura

e

que,

juntas

e

em

sintonia,

contribuem para o alcance das perspectivas institucionais e, mais que isso,
contribuem

para

favorecendo
analisar

o

seus

a

formação

de

desenvolvimento

contextos

-

de

sociais,

estudantes

e

cidadãos(ãs)
históricos

e

profissionais
críticos(as),
culturais

-

leitores(as),
capazes

de

pensar

em

e

possibilidades para transformá-los.

Em vista disso, este caderno, que é fruto das inquietações que têm sido
suscitadas pelo atual momento, o qual, de diferentes formas, convida as
pessoas a se aproximarem da leitura, pretende conduzir a reflexões sobre o
ato de ler, sobre a formação de leitores(as), a leitura na escola, a parceria
entre a biblioteca e a sala de aula, sobre clubes de leitura para todos os
gostos, e muito mais. Além disso, o caderno traz uma série de sugestões de
materiais, entre obras literárias, espaços artísticos, artigos, vídeos, podcasts,
tanto para os(as) estudantes quanto para os(as) profissionais da educação
do Distrito Federal.

A leitura deste caderno pode permitir, ainda, a ampliação de conhecimentos
sobre

estratégias

de

leitura,

mediação

da

leitura,

trabalho

remoto

na

biblioteca, como ser um(a) leitor(a), entre outros. Nesse sentido, algumas
questões podem ser pensadas, como: qual concepção de leitura estamos
concretizando
envolvida

nas

em

nossas

intenções

atividades?
pedagógicas

Como
da

a

biblioteca

escola?

Em

escolar

que

lugar

está
nos

encontramos diante das reflexões propostas nos diferentes textos indicados
no caderno?

Espera-se que o material possa suscitar ótimas leituras e contribuir para o
planejamento de círculos de debate, núcleos de estudo e pesquisa e, até, de
novos projetos e propostas pedagógicas na biblioteca e na escola como um
todo, porque, mais do que nunca, “Ler: a hora é agora!”.

Bons estudos e bom trabalho!
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Atividade cognitiva e social
LER

Ler é...
Sabemos que o ato de ler vai além de decodificar as palavras.
É uma ação que exige a atribuição de sentidos para o que se
lê e, muitas vezes, depende do repertório de experiência
do(a) leitor(a).
Assim sendo, as crenças, os valores, as opiniões ou atitudes e,
até mesmo, a motivação ou os objetivos diferentes na hora da
leitura, atuam na construção dos sentidos e sobre
o
enunciado, podendo suscitar variadas inferências, fazendo
com que a leitura de um mesmo texto, por diferentes leitores,
apresente distintos significados.
“[...] a leitura é uma atividade ao mesmo tempo
individual e social. É individual porque nela se
manifestam particularidades do leitor: suas
características intelectuais, sua memória, sua história; é
social porque está sujeita às convenções linguísticas, ao
contexto social, à política.”

(NUNES, 1994, p.14)
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Ler é uma
atividade
cognitiva
complexa
Para ler um texto , a
pessoa precisa utilizar
diferentes estratégias
para construir sentidos,
os quais podem não
estar efetivamente de

FOTO POR MARCOS PEREIRA

Ler é um ato social

acordo com as
intencionalidades do
produtor daquele

A professora Ângela Kleiman,
entende a leitura como "um ato
social entre dois sujeitos - leitor e
autor – que interagem entre si,
obedecendo a objetivos e

determinado texto.
Então, se analisarmos
nossa própria leitura,

necessidades socialmente
determinadas” (KLEIMAN, 1989, p.

percebemos que a
decodificação é somente

10), sendo, pois um processo
interativo.

uma das estratégias, em
geral, é apenas a
primeira.

Saiba mais...

A leitura fluente, ágil e
proficiente contempla
outras diferentes
estratégias (recursos)
para a elaboração dos
significados.

Para ensinar a ler*,
de Rosaura Soligo

* In Cadernos da TV Escola Português, MEC/SEED, 2000
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O Glossário Ceale amplia nosso entendimento sobre a leitura, a partir das
contribuições da Professora Delaine Cafiero Bicalho, da Universidade Federal
de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras:
[...]

É

importante

professores

dos

que

anos

a

de

escola

toda

alfabetização

–
–

e

não

esteja

somente

consciente

de que a leitura pode ser ensinada em todas as disciplinas e
em

todos

ensinadas
melhor.

os

anos

de

estratégias

Outra

escolaridade,

de

leitura

consideração

que

para

isto

é,

ajudam

quem

o

podem
leitor

ensina

é

a

ser
ler

que

é

importante ajudar o leitor a ler com objetivos determinados.
Isto é, ler para interagir com um autor à distância por meio
do

texto

escrito,

informação,
discursivos

ou
se

buscando

prazer,

conhecimento.

prestam

a

Os

diferentes

ou

distração,

diferentes

objetivos

de

ou

gêneros
leitura,

e

para cada um há uma estratégia específica, mais eficaz. Por
exemplo, ler um cardápio, num bar, ou ler uma enciclopédia
buscando informações, ou ler um livro didático para estudar
e aprender, ou ler uma revista em quadrinhos para se distrair
– cada um desses processos é diferente dos outros e requer
procedimentos

diferentes.

Há

grandes

vantagens

em

se

pensar a leitura desse modo. A principal delas é a de mostrar
que existem formas para aumentar a competência em leitura
ao longo da vida, isto é, que o ensino de leitura não é uma
etapa pontual que se esgota na alfabetização.

Delaine Cafiero Bicalho - Glossário Ceale

Vale a pena conferir...
Glossário Ceale
Termos de Alfabetização, Leitura e Escrita para educadores
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É possível ler na escola?
Delia Lerner, em Artigo publicado originalmente na revista latinoamericana Lectura y Vida, ano 17, nº 1, mar. 1996, diz que é, sim,
possível ler na escola. Ela traz muitas contribuições nesse texto,
inclusive sobre o sentido da leitura na escola, propósitos didáticos e
propósitos do(a) estudante.

...Vale a pena conferir
É possível ler na escola?, de Delia
Lerner - M2UET3

A importância do ato de ler
Catálogo das bibliotecas da UFRGS e
publicações eletrônicas
Acesso on-line clique em texto completo
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"A leitura aciona uma cadeia humana em direção à imaginação. [...]
Lendo me ligo a todos aqueles que vieram antes de mim e
projetaram o tempo em que vivo no que ele tem de resistência à
dor, à violência e à injustiça. Isso porque, se o dia a dia ensina a
viver o que tenho pela frente, o livro literário desenha para mim
outras realidades, possíveis de acontecer e, portanto, verdadeiras."
(AGUIAR, 2007, p. 34)

Para apreciar...
MASP - Museu de Arte de
São Paulo
Instituto Moreira Salles

José Ferraz de Almeida Júnior
Moça com livro

P S A M : et n oF

Ano: sem data
Técnica: óleo sobre tela
Dimensões: 50 x 61 cm
Localização: Acervo do MASP, Museu de Arte
de São Paulo Assis Chateaubriand, Brasil
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Caminhos inspiradores
FORMAR LEITORES

Seja um(a) leitor(a)
Ser um(a) mediador(a) de leitura começa com você sendo
um(a) leitor(a). Qualquer pessoa pode ser um(a) divulgador(a),
uma ponte entre o(a) leitor(a) e os textos, levando-os(as) a se
encontrarem! Mas... Ninguém dá aquilo que não tem! O
primeiro passo, então, é ser leitor(a)! Encontrar ou resgatar a
sua trajetória, reconstruindo a sua própria formação leitora
será o ponto-chave para compartilhar o gosto de ler com
outras pessoas.

Busque instaurar uma cultura leitora
Torne a leitura o eixo estruturante das atividades cotidianas e
dos projetos na escola:
institua a leitura como pontapé inicial para todo início de
trabalho, inclusive em encontros com pais e comunidade,
por meio de uma "leitura compartilhada". A ideia é ler, em
voz alta, diferentes gêneros, especialmente os literários, a
fim de divertir, refletir, comover, informar, aprender mais,
contribuir para a ampliação do horizonte cultural ou,
simplesmente, para o prazer de socializar um bom texto;
promova saraus, clubes e feiras de livros, encontros com
autores(as), rodas literárias, entre outras atividades,
instituindo um clima favorável ao encontro do(a) leitor(a)
com os livros.
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Busque ler "com" o(a) outro(a) e não "para"
o(a) outro(a)
Mediar a leitura vai além da leitura do texto. Não para quando
a história acaba. Então, ler "com" o(a) outro(a) significa buscar
envolvê-lo(a) em uma rica conversa sobre o texto lido, um
diálogo que extrapole o que está evidente no texto, aquilo que
está escrito, possibilitando ao(à) participante falar sobre o que
pensou e o que sentiu, que ele(a) possa socializar os pontos
que lhe chamaram a atenção etc. Vale a pena, nesses
momentos, reler alguns trechos, voltar em determinados
pontos, ampliando a perspectiva dele(a), fazendo-lhe novos
questionamentos ou apenas ratificando seu posicionamento.

Faça da biblioteca um espaço vivo na escola
Busque desenvolver estratégias para fazer com que a biblioteca
esteja presente em todas as ações da escola, possibilitando à
comunidade escolar, em geral, enxergá-la como um centro vivo
irradiador de estímulos e de vivência da leitura. Vale a pena
pensar, no coletivo da escola, em ações que possam
(re)conduzir a biblioteca à sua posição de "coração da escola",
conforme expressão criada por Quinhões (1999) e como a "um
lugar de conexões", conforme Todd, Gordon e Lu (2011, p. 58,
apud FÉLIX e DUARTE, 2015, p. 8):
"A

conectividade

que

a

biblioteca

exerce

com

seus

usuários

é

diferente da relação social e afetiva que se estabelece em sala de
aula. Esta relação parece fortalecer a importância da biblioteca
como

um

espaço

independente

e

contribuinte

para

o

projeto

educacional de cada escola." (FÉLIX ; DUARTE, 2015, p. 12)

Busque valorizar as novas mídias e
aproveite as vantagens das tecnologias
educacionais
Procure

buscar

alternativas

para

multimidiático, utilizando vídeos,
produção de fanfics, entre outras.

23 DE ABRIL
CADERNO PEDAGÓGICO
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explorar
podcasts,

o

universo

blogs,

vlogs,

O DIA MUNDIAL DO LIVRO
LER: A HORA É AGORA!
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Vale a pena conferir...
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

BIBLIOTECAS ESCOLARES
E ESCOLARES-COMUNITÁRIAS
Caderno de
Possibilidades Pedagógicas

ANO LETIVO
2021

Bibliotecas

Escolares

e

Escolares-Comunitárias:

caderno

de

possibilidades pedagógicas

Guia

de

Orientações

Bibliotecas Escolares e

para

os

Profissionais

Atuantes

em

Escolares-Comunitárias em contexto de

atividades escolares durante a pandemia de COVID-19

A

leitura

é

Conferência

um

direito

inalienável,

Apresentada

por

Marco

Lucchesi.

Como formar o leitor na sala de casa
e na sala de aula?
O

primeiro

diferentes

de

8

encontros,

especialistas,

com

entrevistados

por Denise Guilherme e Érica de Faria
Dutra,

em

conversas

promoverão

grandes

educadores e famílias.

14

que

certamente

reflexões

para

Para organizar suas leituras...
.

SKOOB
Uma rede social para leitores do Brasil. Funciona como uma
estante virtual, onde você pode não só colocar os livros que já
leu,

como

aqueles

que

ainda

deseja

ler.

Tudo

de

forma

organizada para que você não se perca durante as leituras. E
você

ainda

tem

a

vantagem

de

poder

compartilhar

suas

opiniões com seus amigos, fazer trocas de livros e muito mais.
Sem custos. Se você gosta de ler, ou deseja passar a gostar,
basta se cadastrar para participar.

CABECEIRA
Um

aplicativo

de

leitura

e

gratuito
manter

para
os

acompanhar

livros

em

o

dia.

seu

desempenho

Acompanhe

seu

desempenho de leitura, organize seus livros, estabeleça metas
e mais! O App ainda oferece uma Calculadora Literária para
marcar

quanto

tempo

você

quer

ler

por

dia

e

cumprir

uma

meta diária. Você, ainda, pode descobrir qual seu ritmo de
leitura

e

definir

em

quanto

tempo

conseguirá

terminar

uma

obra a partir do número de páginas.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação dos responsáveis pelos aplicativos.
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Saiba mais...
DA FORMAÇÃO DO LEITOR AO FORMADOR DE LEITORES DO TEXTO
LITERÁRIO,

de

Maria

Fátima

Xavier

da

Anunciação

de

Almeida

|

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

MEDIADORES

DE

LEITURA,

de

Yolanda

Reyes

|

Projeto

Espantapájaros. Colômbia | Glossário Ceale.

EDUCAR O OLHAR PARA A LEITURA E PARA A LITERATURA INFANTIL E
JUVENIL,

de

Román

Belmonte

Andújar

|

Formação

de

Leitores,

Histórias de Leitura | Revista Emília.

MEDIADORES

DE

LEITURA

NA

BIBLIODIVERSIDADE

-

Grupo

de

Pesquisa LEIA. – Porto Alegre : Evangraf/ SEAD/UFRGS, 2012.

BARROS,

M.

H.

T.

C.;

BORTOLIN,

S.;

SILVA,

R.

J.

Leitura:

mediação e mediador. São Paulo: FA, 2006.

REYES, Y.

A casa imaginária:

leitura e literatura na primeira

infância. São Paulo: Editora Global, 2010.

COLOMER, Teresa.

Andar entre livros:

escola. São Paulo: Editora Global, 2007.
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a leitura literária na

Vale a pena visitar...
https://revistaemilia.com.br/

http://www.casadocontadordehistorias.org.br

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/reciclados.html

https://tvbrasil.ebc.com.br/saltoparaofuturo

https://www.facebook.com/instituto.casadeautores

http://plataforma.prolivro.org.br/

....Para se inspirar
EU, LEITOR
Revista Emília | 15 de Agosto de 2014 | Relatos
de Experiência

COMUNIDADE LEITORA, COMUNIDADE ATUANTE
Sara

da

Silva

socializada

Pereira

no

XII

|

UEPG

EDUCERE

-

Experiência

-

Congresso

Nacional de Educação

CADERNO PEDAGÓGICO
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LUIZ PERCIVAL LEME BRITTO

Não é chato
nem fácil,
é difícil
Muito
frequentemente,
tem-se
associado
nas
campanhas de promoção da leitura ler com prazer e
satisfação. Incute-se nos bordões promocionais a
sugestão de que ler seria fácil e bastaria querer, e que
qualquer um pode ler qualquer coisa, e que qualquer
leitura é legítima. Investir nessa forma de leitura fácil,
cuja raiz está numa certa ingenuidade militante de
sempre fazer valer o bem, não parece levar a parte
alguma. Reproduzindo modelos convencionais e
rígidos de percepção da vida, da arte e do mundo, essa
postura não contribui nem para a formação de novos
leitores, nem para ampliação do direito à literatura,
nem para a difusão da cultura. Tampouco é o caso de
insistir na leitura conforme o gosto. Trata-se de outro
grande equívoco pedagógico: o de sobrevalorizar o
gosto pela leitura, principalmente quando o gosto se
referencia na cotidianidade e no entretenimento. O
gosto não é a manifestação de determinações
biológicas ou genéticas, nem é fruto de uma
aprendizagem autodirigida e imanente; gosto se
aprende, se muda, se cria, se ensina. Gosto se aprende,
se critica, se renova. Se a pessoa só interage com arte
fácil e de consumo e se educa neste ambiente, não
tem como considerar outras formas de expressão e de
recepção do objeto estético.
BRITTO, Luiz Percival Leme.

No lugar da leitura:

Brasil Literário, 2015.
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biblioteca e formação. Rio de Janeiro: Edições

“Toda leitura, como todo aprendizado, resulta da abertura para o
outro - o outro fisicamente situado no mundo da proximidade ou
então o outro inscrito nas obras e nos textos distantes no tempo e
no espaço. Todo aprendizado, como toda leitura,
é mistura e mestiçagem.”

(SILVA, 2003, p. 43)

Para apreciar...
Pinacoteca
Instituto Inhotim

Jean-Honoré Fragonard
Uma Jovem Lendo

P S A M : et n oF

Ano: 1770
Técnica: óleo sobre tela
Dimensões: 81 x 65 cm
Localização: Galeria Nacional de Arte,
Washington, EUA
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A biblioteca e a sala de aula
LER NA ESCOLA

A interação entre a biblioteca
e a sala de aula:
cumplicidade e parceria
Acreditamos que há um

Partindo disso, as escolas, por

consenso entre os(as)

meio de suas Propostas

profissionais que atuam no

Pedagógicas e de diferentes

espaço educativo sobre a

projetos, inserem a leitura

necessidade de ações que

como um dos seus principais

promovam a formação

objetivos, tanto nas

dos(as) estudantes como

atividades realizadas em sala

leitores proficientes e,

de aula quanto na biblioteca.

sobretudo, uma formação
capaz de torná-los(as)
desejosos(as) pela leitura.
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N

esse caminho, a sala de
aula busca realizar
atividades em prol do
currículo, na perspectiva do
desenvolvimento de
habilidades que exigem
dos(as) estudantes a
recuperação de informações
(identificação,
reconhecimento,
FOTO POR MARCOS PEREIRA
organização), a
compreensão (comparação,

Em muitos casos, o ensino
da leitura, e também da
escrita, fica sob a
incumbência do(a)
professor(a) de Língua
Portuguesa, entretanto este
é um compromisso de toda
a escola, como instituição
que tem a responsabilidade
de formar estudantes que
tenham a competência de
utilizar a leitura em práticas
sociais reais (LERNER, 2005;

distinção, estabelecimento
de relações e inferência), a
reflexão sobre o texto
(justificação, análise,
articulação, apreciação e
valorações estéticas, éticas,
políticas e ideológicas) e a
adoção de posicionamentos
críticos em relação ao que
leem, promovendo a
competência da
argumentação e, assim, se

KLEIMAN, 1995).
Sob o mesmo ponto de vista,
a biblioteca busca realizar
atividades em prol do
estímulo à leitura, à busca
de informação, à orientação
na realização de pesquisas,
como espaço de
aprendizagem que contribui
para a formação de leitores
autônomos.

empenham em formular
estratégias que auxiliem no
êxito dessas atividades,
contribuindo para a
formação de estudantes que
leem de forma ativa e
competente, conforme
prevê a Base Nacional
Comum Curricular - BNCC.
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O DIA MUNDIAL DO LIVRO

É possível afirmar que, muitas vezes, a biblioteca é vista como
o (único) setor da escola encarregado de desenvolver ações e
projetos relativos à formação do leitor.
Contudo, concordando com Fragoso
profissional que atua na biblioteca

(2002,

p.

124),

o

[...] trabalha com os educadores e não apenas para eles ou deles
isolados. Integrada à comunidade escolar, a biblioteca
proporcionará a seu público leitor uma convivência harmoniosa
com o mundo das ideias e da informação.
FOTO POR MARCOS PEREIRA

Com base nisso, reforçamos o papel da biblioteca como um
influente mecanismo para o desenvolvimento dos(as)
estudantes, de sua formação intelectual e também dos
processos de ensino e aprendizagem.
Assim sendo, é válido reconhecermos a importância da
interação entre a biblioteca e a sala de aula, envolvendo
os(as) docentes, das diferentes áreas do conhecimento, em
um efetivo diálogo, traduzido em cumplicidade e parceria,
para a instauração de um plano para formar leitores na
escola, unindo as perspectivas curriculares e os objetivos da
biblioteca.
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a)

cooperar com o currículo da

escola no atendimento às
necessidades dos alunos, dos
professores e dos demais elementos
da comunidade escolar;

b)

estimular e orientar a

comunidade escolar em suas
consultas e leituras, favorecendo o
desenvolvimento da capacidade de
selecionar e avaliar;

c)

incentivar os educandos a pensar

de forma crítica, reflexiva, analítica e
criadora, orientados por equipes

FOTO POR MARCOS PEREIRA

inter-relacionadas (educadores +
bibliotecários);

A biblioteca

d)

proporcionar aos leitores

materiais diversos e serviços

Nas

palavras

de

Fragoso

(2002,

p.

127-

bibliotecários adequados ao seu
aperfeiçoamento e desenvolvimento

128):

individual e coletivo;

e)

promover a interação educador-

bibliotecário-aluno, facilitando o

Em

sua

uma

função

escola

educação

cultural,

torna-se

formal,

ao

a

biblioteca

complemento
oferecer

de

processo ensino-aprendizagem;

da

múltiplas

f)

oferecer um mecanismo para a

democratização da educação,

possibilidades de leitura e, com isso, levar

permitindo o acesso de um maior

os alunos a ampliar seus conhecimentos e

número de crianças e jovens a

suas

idéias

contribuir
atitude
certa

acerca

para

positiva,

medida,

a

do

mundo.

formação

frente

à

participar

de

leitura
das

Pode
uma
e,

em

ações

da

comunidade escolar.

materiais educativos e, através disso,
dar oportunidade ao desenvolvimento
de cada aluno a partir de suas
atitudes individuais;

g)

contribuir para que o educador

amplie sua percepção dos problemas
educacionais, oferecendo-lhe
informações que o ajudem a tomar

Nessas
de

funções,

uma

por

biblioteca

assim

dizer,

escolar,

"ideais"
estariam

implícitos seus objetivos como instituição,
que relacionamos a seguir:

decisões no sentido de solucioná-los,
tendo como ponto de partida valores
éticos e cidadãos.

FRAGOSO, Graça Maria. Biblioteca na escola. in: Revista
ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v.7,
n.1, p.124-131, 2002.
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Vale a pena conferir...

Mesa apresentada por Volnei Canônica e Bel Santos Mayer, mediada por
Neila Garcês.

Evento transmitido ao vivo em 22 de abril de 2021, publicado na página do
Instituto de Leitura Quindim com autorização da Editora Oficina Raquel.

Biblioteca como um ponto de
cultura

Experiência
da SEEDF

O trabalho remoto em uma
biblioteca escolar

Nesta

Live

exploram-se

algumas

possibilidades

do

trabalho

remoto

na

biblioteca escolar. As professoras Adriana Miranda e Viviane Dias relatam
como

passaram

da

atuação

do

trabalho

presencial

para

o

remoto,

as

adaptações e inovações concebidas para o momento da pandemia de Covid19 em uma biblioteca escolar no Distrito Federal.

Os

relatos

incluem

ações

que

fortalecem

o

3°

Ciclo,

sugerem

formas

de

realizar Projeto Interventivo e buscam despertar o interesse pela literatura. A
leitura muda a gente e muda o mundo! Abordam-se temas como a obtenção
de materiais eletrônicos, respeitando os direitos autorais e a faixa etária dos
alunos,

o

trabalho

colaborativo

com

a

comunidade

escolar,

maneiras

de

estimular e cativar os estudantes, bem como conhecer algumas dificuldades e
a superação de problemas.
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Saiba mais...
LITERATURA:

MODOS

O DIA MUNDIAL DO LIVRO

DE

LER

NA

ESCOLA

|

Rildo

Cosson

(Ceale/UFMG).

LETRAMENTO LITERÁRIO: A ESCOLA COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO
PARA FORMAÇÃO DE LEITORES | Dalma Flávia Barros Guimarães de
Souza | Dissertação | Universidade Federal de Uberlândia.

LER LITERATURA É VIVER UM MUNDO DE PALAVRAS TODO SEU |
Ceale - UFMG - Assista ao Ceale Debate com Rildo Cosson.

AS BIBLIOTECAS VIVAS DO RECIFE | Ezequiel Theodoro da Silva
Revista Leituras | Março de 2007 | Ano II - N

º 2.

BIBLIOTECA ATIVA
Manual, dedicado a bibliotecários, voluntários-orientadores
de leitura e educadores, foi preparado pelo Instituto Avisa
Lá, a pedido da Gerdau, com o intuito de potencializar o
trabalho

desenvolvido

nas

bibliotecas

apoiadas

empresa por meio do projeto Pró-Biblioteca.
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CAMPELLO,

Bernadete

Biblioteca escolar:
prática

pedagógica.

A

Santos.

temas
2.

para

uma

ed.

Belo

Horizonte: Autêntica, 2008.

CAMPELLO,

B.

S.

Biblioteca

escolar:

conhecimentos que sustentam a prática. Belo
Horizonte: Autêntica, 2012.

SOUZA, Renata Junqueira (org.).

Biblioteca

escolar e práticas educativas:

o mediador

em

formação.

Campinas:

Mercado

das

Letras, 2009.
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“[...] todo professor é, em última
instância, professor de leitura.”
(KLEIMAN e MORAES, 2003, p. 23)

Para apreciar...
HistoryofInformation.com

National Gallery of Art

si a u si V s e t r A e d ai d é p ol ci c n E - t r ai ki W : e t n o F

Giuseppe Arcimboldo
Ano: 1566
Técnica: óleo sobre tela
Dimensões: 97 x 71cm
Localização: Skoklosters Slott, Balsta, Suécia
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Todos os dias, reserve um tempinho para ler

SER LEITOR(A)

O primeiro passo para a
mediação da leitura
Fazer com que os(as)
estudantes gostem de ler e
enxerguem na leitura um
[...] o ponto de partida é
sempre o professor-leitor,
com um conhecimento amplo
do acervo da literatura [...]
disponível, que através do

veículo para sua formação
humana, social, intelectual
etc. é, sem dúvida, o
propósito da escola.

seu testemunho de amor pelo
livro possa ajudar seu aluno a
também estabelecer laços
afetivos com a leitura.

Assim sendo, atividades que
envolvam a leitura, na sala
de aula ou na biblioteca,
poderão apresentar mais

(FRANTZ, 2001, p. 15)

chances de sucesso se

28
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Referência leitora
a atividade for mediada por
alguém que lê, que se envolva com
a leitura enquanto objeto de
conhecimento (SOLÉ, 1998).

Já parou
para pensar
nisso?
O que o professor lê? Que

É possível inferir que, profissionais
que não têm o costume de ler,
podem apresentar mais
dificuldade de levar os(as)
estudantes a desenvolverem o
gosto pela leitura, já que não se
pode dar aquilo que não se tem!
Assim, enxergar-se como
referência leitora torna-se a peça
fundamental para a formação de
estudantes que leem.

acesso tem o professor aos
livros de sua área de
conhecimento? Quantas
visitas faz o professor às
bibliotecas, às livrarias?
Quantos livros o professor
tem condições de adquirir,
visando o incremento do
ensino e o seu crescimento
como pessoa? Que tempo
sobra afinal, para a busca
e a leitura de textos? E a
biblioteca escolar-existe e
está funcionando realmente?
(SILVA, 1988, p. 13).

Mas como
desenvolver
o hábito e
ampliar o
gosto pela
leitura e,
ainda,
encontrar
tempo para
isso ?

29

Tudo só tem continuidade se tiver um começo.
Então, comece!
O primeiro passo, é claro, é se predispor a ler e fazer isso. Seja
lendo notícias, piadas, críticas, resenhas, romances... Tudo
conta: cada palavra, cada frase, cada página... Apenas,
comece!

Tudo é prática!
Praticando, tudo se aprende, inclusive a ser leitor(a). Busque
praticar a leitura, inserindo-a em seu cotidiano. Não espere
"sobrar" tempo para isso, porque não vai sobrar! Aproveite os
intervalos em suas atividades diárias, dentro dos transportes,
em momentos de espera (em consultórios, por exemplo).
Enfim, pratique!

Todos os dias, reserve um tempinho para ler.
Esqueça

as

atividades/compromissos

cotidianos

e

dê

de

presente a você um tempo para embarcar nas histórias, nos
mistérios, nas surpresas, nas informações, nas notícias, na
pesquisa, nas páginas de diferentes textos.
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Amplie seu olhar!
Mesmo que você goste muito de determinado gênero,
assunto etc., não se limite! Busque novos temas, novos(as)
autores(as). Isso tornará, pouco a pouco, cada leitura mais
fácil e mais prazerosa.

Descubra o prazer de compartilhar
Compartilhe suas leituras em conversas cotidianas,
momentos de intimidade e de aproximação afetiva.

em

Entre na roda
Disponha-se a participar de rodas de conversa/leitura e/ou
clubes de leitura para dialogar sobre suas memórias de leitura
e compartilhar o que o(a) motiva a assistir a um filme, a ler um
poema ou uma página de jornal, uma receita... E o que o(a)
aproxima em torno do texto lido.

Pratique a mediação
Envolva-se com uma prática enriquecedora de mediação de
leitura, mostrando como as criações artísticas, poéticas,
ficcionais
e
os
diferentes
objetos
estéticos
podem
proporcionar/suscitar diferentes emoções.

Busque textos de apoio
Além das apresentações/introduções das obras e das resenhas,
textos de apoio podem guiá-lo(a) na leitura. Você pode
encontrar excelentes sugestões e orientações escritas por
pessoas que estudam e/ou trabalham na área: editores,
críticos literários, pesquisadores, professores, entre outros.
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Vale a pena conferir...
Como Ser um Bom Leitor
Artigo

coescrito

por

Megan Morgan, PhD.

Megan

Morgan

é

Assessora Acadêmica dos Programas de Graduação da School
of

Public

&

International

Affairs

da

University

of

Georgia.

Obteve sua titulação de Doutora em Inglês pela University of
Georgia em 2015.

4 Dicas para se tornar um leitor assíduo
Juliana Serafim | 12 jan 2018 | Butiá Digital.

Como tornar-se um leitor em cinco passos - Cultura - Estadão
Danilo Venticinque | 04 maio 2017 | Estadão.

Como

ajudar

meu

filho

adolescente

a

se

tornar

um

leitor

assíduo?
Thamara Wanderley | 27 fev 2020 | Blog do Clubinho Literário.
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Dicas de quem entende...
Aula

Professor Leitor,

José

Gabriel

Madureira,

professor

disciplina

Profissão

ofertada

pelo

por

Perissé
da

Docente,

e-Aulas,

da

USP.

live,
"Formação
do
Professor Leitor", o educador e
Nesta

filósofo
fala

Mario

sobre

contínua
professores

a

Sergio

Cortella

importância

formação
para

aprimorar

da
dos
seu

trabalho.

Você é um professor leitor?

|

Marcos Amaro
O vídeo ajuda a "descobrir se
você

é

um

professor

que

incentiva por meio do exemplo."
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O PROFESSOR COMO LEITOR | Thiago Lauriti | Revista Dialogia, São
Paulo, vol. 9, n. 2, p. 211-218, 2010.

A CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR LEITOR: HISTÓRIAS DE LEITURA
NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA
|

Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas | Tese de Doutorado | UFBA |

2017.

SER PROFESSOR DE LITERATURA E SER LEITOR: CAMINHOS PARA
REFLEXÕES FORA DO DISCURSO DO SENSO COMUM | Ana Crelia
Penha Dias |Revista Ecos vol.27, Ano 16, n° 02, 2019.

A CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR (NÃO) LEITOR E SUA PRÁTICA
PEDAGÓGICA | Kaiza Maria Alencar de Oliveira; Maria Eridan da
Silva

Santos;

Maria

Lúcia

Pessoa

Sampaio

|

VIII

FIPED

-

Fórum

Internacional de Pedagogia | Imperatriz MA, de 09 a 12 de novembro
de 2016.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR LEITOR: PRÁTICAS DE LEITURA EM
DIFERENTES CONTEXTOS | Renata Angélica Pozzetti | Dissertação
(Mestrado em Lingüística) - Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2007.

PROFESSOR-LEITOR: O QUE DIZEM AS PESQUISAS BRASILEIRAS?|
Margarete Gonçalves Macedo de Carvalho e Ana Cláudia de Souza
| Revista (Con)Textos Linguísticos. vol. 13 n. 26, 2019.
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"O cerne do desenvolvimento da identidade de um professor é,
sem dúvida, a leitura. Para ele, a leitura constitui, além de
instrumento e/ou prática, uma “forma de ser e de existir”. Isto
porque o compromisso fundamental, conforme a expectativa da
sociedade, se volta para (re)produção do conhecimento e para a
preparação educacional das novas gerações. Professor, sujeito
que lê, e leitura, conduta profissional, são termos
indicotomizáveis - um nó que não se pode nem deve desatar."
(SILVA, 2009, p. 23)

Para apreciar...
LOUVRE - VIRTUAL TOURS

MUSEO FRIDA KAHLO - La
Casa Azul

n o h u ql o T ai r el a G

Helen Tabor
Lendo à tarde
Ano: sem data

:etn o F

Técnica: óleo sobre tela
Dimensões: 25 x 15 cm
Localização: Escócia, contemporânea
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Presencial ou virtual

CLUBES DE LEITURA

Muito mais
que ler...

[...] a educação do gosto se faz
por encontros, aos poucos,
paulatinamente. E, se no início o

Os clubes de leitura, tão
conhecidos pelas escolas e
bibliotecas, são reuniões, que
ocorrem com certa regularidade,
nas quais um
grupo de pessoas conversam
sobre uma obra escolhida e lida,
integral ou parcialmente por
todos(as), e que permitem muito
mais que ler. Eles possibilitam
compartilhar vivências,
conhecimentos e memórias!

jovem se apaixona pela história
e pelos personagens, se chega a
última página tendo a
curiosidade como dínamo e os
lances do enredo a acioná-lo,
quando acontecer o contato
com as grandes obras da
literatura, este jovem já terá um
referencial para comparação.
[...] que o prazer da leitura é
ingrediente básico, fundamental
e indispensável na formação de
leitores, não acho justo esperar
que estudantes com pouca ou

Organizar clubes de leitura é
uma boa estratégia quando se
pensa em aproximar as pessoas
da leitura, cativar novos(as)
leitores(as) e ampliar seus
horizontes de experiências.

nenhuma leitura de obras
literárias, às vezes nenhuma
leitura de livro algum, comecem
a ler pelas obras-primas.
(MARIA, 2009, p. 45)
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Clubes para todos os gostos
Existem infinitas possibilidades de criação de clubes de leitura,
porque eles podem ser caracterizados das mais diferentes formas,
como, por exemplo:
Clube de leitura de cordel.

Clube de leitura de

Clube de leitura de poesia.

ficção científica.

Clube de leitura de contos.

Clube de leitura de vozes

Clube de leitura de crônicas.

femininas.

Clube de leitura de novela.

Clube de leitura de vozes negras,

Clube de leitura de romances.

indígenas, ciganas...

Clube de leitura de clássicos da

Clube de leitura de suspense.

literatura brasileira.

Clube de leitura de comédia.

Clube de leitura de clássicos

Clube de leitura de interessados

estrangeiros.

por poesia contemporânea e

Clube de leitura da literatura

poesia visual.

brasileira contemporânea.

Clube de leitura de poesia

Clube de leitura de artigos de

marginal ou periférica.

opinião.

Clube de apaixonados(as) por

Clube de leitura de textos

determinado(a) escritor(a).

dramáticos.

Clubes de leitura de biografias.

Clube de leitura de HQ.

Clube de leitura de história

Clube de leitura de mangá.

contemporânea.

Clube de leitura de história

Clube de leitura de culinária.

u t ra s
it a s o
E m u lid a d e s !
bi
possi

medieval.

Buscar florescer nos adolescentes aquilo que eles têm de melhor nessa fase de
desenvolvimento que é a curiosidade, o ímpeto de conhecer coisas novas.
Proporcionar a eles momentos agradáveis em contato com a leitura literária e
estimulá-los a compartilhar essas experiências com outros jovens no clube de
leitura, também é um dos objetivos desse espaço de convivência.
(BORTOLIN; SANTOS, 2014, p. 160)
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Clubes virtuais de leitura
Ainda estamos vivenciando um momento em que as atividades
escolares se encontram impossibilitadas de serem realizadas
presencialmente, mas isso não significa que não se possa organizar
clubes de leitura na escola. Pelo contrário! Acredite: é possível
desenvolver propostas da mesma forma que seriam realizadas
pessoalmente!
Talvez este seja o momento mais profícuo para viabilizar encontros
entre os(as) estudantes e profissionais da escola, porque todos(as)
estamos precisando socializar ideias, conversar com aqueles(as)
que estão na mesma vibe, ter momentos de fruição e lazer.
FOTO POR MARCOS PEREIRA

Além disso, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC aponta que
uma das habilidades importantes a serem desenvolvidas junto
aos(às) estudantes é, entre outras práticas de compartilhamento
de leitura/recepção de obras literárias/manifestações
O D I A M U N D I A Lartísticas,
DO LIVRO a
participação em clubes de leitura.

Veja:
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção

clubes

de obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de leitura,

de leitura ,

eventos

de

contação

de

histórias,

de

leituras

dramáticas,

de

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo,
saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de
cinéfilos,

de

comentários
escrevendo
utilizando

música

de

honesto,

fanzines,

de

e

de

e

e

outros,

afetiva

resenhas

expressão

e

para

das

tecendo,

justificando

jornais,

culturas

quando
suas

blogs

juvenis,

e

redes

tais

possível,

apreciações,
sociais

como,

vlogs

e
e

(literatura, cinema, teatro, música), playlists comentadas,
e-zines,

vídeo-minuto,

apreciação

dentre

estética

comentários

formas

2p3 oDdEc a
A sBtRs I c
L ulturais
fanfics,

etc.),

ordem

fanvídeos,
dentre

manifestação

fanclipes,

outras
da

posts

em

possibilidades

cultura

de

fãs.

fanpages,
de

(BRASIL,

trailer

práticas
2017,

p.

de

155

-

grifo nosso)
Base Nacional Comum Curricular - BNCC
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Onde promover encontros dos clubes
virtuais de leitura
Há, atualmente, uma série de plataformas que possibilitam
encontros na web, ideais para a organização de clubes de
leitura virtuais. Listamos algumas:

Discord

-

É

um

espaço

de

comunicação.

Permite

a

criação

e

administração de comunidades on-line. Suporta a divisão de salas de
conversas de texto, chamadas de áudio ou de vídeo, de maneira similar a
um fórum. O vídeo "Como usar o Discord (primeiros passos)" explica tudo!

Google Meet - O aplicativo do Google para videoconferências permite
criar reuniões para até 250 pessoas e está disponível também em versões
para

celular.

Classroom.

O

Permite

criar

vídeo

"Como

um

link

utilizar

(sala)
o

do

Meet

Google

no

Meet

Google

pelo

no

Google

Classroom" explica tudo!

Zoom - Reuniões Online, vídeo HD e áudio de alta qualidade, até 1000
participantes de vídeo, compartilhamento de tela e conjunto completo de
recursos

de

colaboração.

O

vídeo

"Como

usar

o

ZOOM

–

Videoconferência, Reuniões e Aulas. Tutorial Passo a Passo" explica tudo!

WhatsApp - Há a possibilidade de realizar videochamadas com até 50
participantes, por meio do Messenger Rooms - aplicativo do Facebook..
Basta criar uma sala e enviar o link aos(às) convidados(as), os(as) quais
não precisam ter perfil no Facebook para participar. O vídeo "WHATSAPP:
Saiba como ATIVAR! Vídeo Chamada com até 50 PESSOAS! Novidade!"
explica tudo!

Microsoft Teams - Possibilita a reunião de grupos de 10 a 10 mil pessoas.

FOTO POR MARCOS PEREIRA

Durante os encontros, o aplicativo permite acessar, compartilhar e editar
arquivos de Word, Excel e Power Point em tempo real. O vídeo "Tutorial Vídeo Conferência no Teams" explica tudo! Veja também tudo que pode
ser realizado por meio do Teams: Microsoft Teams.
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As novas tecnologias têm nos agraciado com plataformas de
leitura que oferecem possibilidades de download de obras ou
leituras on-line, facilitando o acesso dos(as) sócios(as) dos
clubes a várias obras.

Vale a pena conferir...

Portal Domínio Público - Vasto acervo entre livros, imagens, sons e
vídeos, disponibilizados no portal, administrado pelo Ministério da
Educação (MEC) e que se encontram em domínio público ou que
seus direitos autorais foram cedidos legalmente pelos titulares das
obras.

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (USP) - Disponibiliza, de
forma

ampla

documentos

e

gratuita,

sobre

o

um

Brasil.

dos

São

mais

importantes

particularmente

acervos

de

significativas

as

coleções de livros de literatura brasileira, história do Brasil e relatos
de viajantes, que contam com publicações que vão do século XVI ao
início do século XX. Completam o acervo digital mapas, iconografias,
obras de referência, folhetos e periódicos.

Biblioteca

Nacional

Digital

-

Acervo

de

domínio

público

ou

autorizado pelos titulares das obras. A Biblioteca tem parcerias com
a Library of Congress, UNESCO, Bibliotecas Nacionais da França,
Espanha, Portugal e Argentina. São 2.112.614 documentos de livre
acesso!

Machado de Assis – Vida e obra - O propósito do portal é mais que
lembrar o centenário de morte do autor, é fazer com que a sua obra
completa

chegue

a

qualquer

usuário

da

internet,

em

edições

confiáveis e gratuitas.

Leia para uma criança - Portal do Itaú Social que disponibiliza uma
série de livros digitais infantis escritos por autores como Antonio
Prata, Marcelo Rubens Paiva, Luis Fernando Veríssimo, entre outros.
São

obras

que

podem

ser

baixadas

de

forma

gratuita

e

sem

a

necessidade de cadastro. Há materiais acessíveis e lives para as
crianças.
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Outros clubes de
leitura...
Ainda podem ser criados
clubes de leitura de
outras linguagens, como:

Clube de leitura de cinéfilos.
Clube de leitura de podcasts.
Clube de leitura de audiolivros.
Clube de leitura de MPB.
Clube de leitura de cantigas populares.

utras
itas o
u
m
E
des!
bilida
i
s
s
o
p

Clube de leitura de rap.
Clube de leitura de obra de arte (pintura,
escultura etc.)
Clube de leitura de determinado(a) artista
(plástico, cênico, dramaturgo, músico etc.)

Um círculo de leitura é um encontro
em torno de pessoas e textos. Para
que um círculo seja bem-sucedido, é
preciso que ambos estejam
preparados e as reuniões
onde se encontram
devidamente organizadas.
Por isso, são fundamentais: a
seleção das obras, a disposição dos
participantes e a sistematização
das reuniões.

(COSSON, 2014, p. 160)
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Dicas para a criação de
clubes de leitura
Como criar um clube de leitura na escola - O Portal da Multirio traz

F O T O P O Ralgumas
M A R C O S Pexperiências
EREIRA
com a realização de clubes de leitura em
diferentes escolas.

Clubes

de

Leitura,

espaços

para

compartilhar

perguntas

e

tecer

respostas…- O Portal da Revista Emília traz algumas reflexões sobre
a criação de clubes de leitura, sobre o que eleger para ler, onde ler
e quando ler.

Clube de leitura na escola: como criar o da sua instituição - Sete
dicas

sobre

como

criar

um

clube

de

leitura

na

escola,

com

os

principais pontos que devem ser levados em consideração na hora de
planejar o clube, destacando o papel do(a) mediador(a).

Clubes de leitura: os melhores amigos dos amantes dos livros - O site
oferece reflexões para a criação do seu próprio clube de leitura,
inclusive chama atenção para a publicidade que você pode fazer,
possibilitando que toda a comunidade conheça o clube.

Clubes de leitura: o que são, do que é preciso para começar um e

FOTO POR MARCOS PEREIRA

porque você deveria encontrar um para chamar de seu - O que são
clubes de leitura, desde quando existem, quais as principais práticas,
como montar o seu próprio clube de leitura.

Clubes de Leitura - O Grupo Companhia das Letras traz a história
dessa ferramenta de socialização do conhecimento e de divulgação
de

livros,

oferece

dicas

de

como

montar

um

clube

de

leitura

apresenta seu programa de incentivo a clubes de leitura no país.
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...Vale a pena conferir
VAMOS LER JUNTOS? - Vá(mos) Ler um
Livro, um CLUBE DE LEITURA - Clube do
livro da Tatiany Leite -

Aos domingos,

às 20h, Tatiany Leite e seu clube virtual
se reúnem no canal do YouTube "Vá Ler
um

Livro"

para

conversar

sobre

as

leituras. O grupo propõe a leitura de
dois capítulos por semana.

Põe

na

Estante

-

Gabriela

Mayer

é

radialista, podcaster e apaixonada por
livros.

Em 2018, criou o blog "Põe na

Estante",

onde

apresenta

resenhas

sobre suas leituras e indica autores e
obras. Em formato podcast, a jornalista
criou um clube do livro mensal em que
ela

recebe

convidados

que

trazem

perspectivas diferentes sobre a obra.

Primeira Prateleira - Clube de Literatura
Brasileira Contemporânea de Humberto
Conzo Junior. É um Canal Literário que
tem

como

foco

principal

a

literatura

nacional contemporânea, apresentando
livros e autores. Tentando dar espaço
também aos livros de não ficção e aos
infanto-juvenis

e

paradidáticos,

sem

deixar de falar dos grandes clássicos,
mas saindo um pouco do convencional.
Os prêmios literários e o processo de
escrita também são temas que sempre
aparecerão.

CADERNO PEDAGÓGICO

43
8
5
7

LER: A HORA É AGORA!

CADERNO PEDAGÓGICO

LER: A HORA É AGORA!

8
5
7

...Vale a pena conferir
Clube do livro para leitores
extraordinários: uma gota em
um oceano de necessidades

Projeto do Instituto Mojo de Comunicação Intercultural edita obras
em domínio público em formato impresso atrativo e usa parte dos
recursos arrecadados com a venda dos livros físicos para viabilizar
versões

digitalizadas

gratuitas

que

podem

ser

lidas

tanto

pela

minoria que usa leitores digitais (Kobo e Kindle) quanto pela grande
maioria que lê em celulares. Em 2019, o Clube foi indicado para o
Prêmio Jabuti de fomento à leitura e também destaque na Bienal de
Design de Curitiba.

Clubes de Leitura Escrevedeira

Cursos relacionados à escrita e à literatura; lançamentos de livros,
revistas

e

jornais;

palestras

sobre

literatura

e

suas

ligações

com

outras linguagens; grupos de leitura e de estímulo à leitura. Todo
segundo sábado de cada mês, o Portal realiza um novo encontro do
Clube

de

Leitura.

Há

o

CLUBE

DE

LEITURA

–

LITERATURA

CONTEMPORÂNEA EM LÍNGUA PORTUGUESA e o CLUBE DE LEITURA
– CLÁSSICOS ESTRANGEIROS DO SÉCULO XX.
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Saiba mais...
CLUBE DE LEITURA NA BIBLIOTECA ESCOLAR: MANUAL DE
INSTRUÇÕES, de Sueli Bortolin; Zineide Pereira dos Santos |
Revista Informações&Profissões |

Londrina, vol. 3, n. 1/2, p.

147 - 172, jan./dez. 2014.
Estudo que aborda algumas considerações sobre o ato de
ler do aluno adolescente, a função do mediador da leitura
na biblioteca escolar e suas ações para manter o aluno
leitor

e

contexto,
como

um

conquistar
propõe-se

novos
a

mecanismo

leitores.

criação
capaz

de

de

Com

um

base

Clube

aproximar

de

a

nesse
Leitura

leitura,

os

leitores e o mediador da leitura, tornando a biblioteca um
organismo vivo dentro da escola.

CLUBES DE LEITURA EM MOVIMENTO: INTEGRAÇÃO NAS
BIBLIOTECAS

DO

IFPR,

de

Caroline

Candido

Veroneze,

Jeanine Geraldo Javarez, Lisandra Maria Kovaliczn Nadal |
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, v.
15, n. esp. Melhores trabalhos CBBD, 2019.
Estudo que aborda a biblioteca escolar como espaço que
tem diversos papéis na escola e na comunidade em que
está

inserida.

criativos

Professores

podem

fazer

e

mais

bibliotecários
em

prol

curiosos

desse

e

ambiente

escolar, organizando e instigando projetos, eventos, ações
culturais

e

de

incentivo

à

leitura.

Pensando

nisso,

as

bibliotecas dos campi do Instituto Federal do Paraná (IFPR)
desenvolvem

uma

série

de

atividades

que

atraem

a

participação das comunidades externa e interna, que vão
desde

exposições

artísticas

a

jogos

que

envolvem

o

fomento à leitura e à literatura.
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Alguns Clubes de Leitura no DF

Leia MULHERES
BrasÍlia
Club e d e leitura de
livr o s e s critos por
mulh e r e s. Encontr os
mens a i s a contecendo
virt u a l m e nte!
leia m u l h e res.com.br

Clube de Leitura
Julia Kubitschek
A Id e i a é movimentar
a bi b l i o t eca do
Inst i t u t o Histórico e
Geog r á f i c o do DF.
Prog r a m ação e out ras
info r m a ç õ es no site
do I H G - D F :
http s : / / w ww.ihgdf.co
m.br / c l u b e-deleit u r a - j uliakubi t s c h e k

Clube de leitura
da Biblioteca
Central da UnB
As r e u n i õ es virtuais
ocor r e m p elo canal da
BCE/ U n B no YouTu be:
http s : / / w ww.youtube.
com/ u s e r/BCEUnB.
Info r m a ções no sit e
http s : / / b ce.unb.br/clu
bede l e i t u ra/ e na s
rede s s o c iais da
BCE/ U n B .

Calangos Leitores
Faze m p arte desse
club e : C E DLAN, CEF 01
do C r u z e i ro, CEF 05
do P a r a n o á e CEF 15
do G a m a . A escrito ra
e dr a m a turga
Clau d i n e Maria Diniz
Duar t e , e m parceria
com a p r o fessora
Dani e l l e Cunha,
idea l i z o u o projeto
CALA N G O S LEITOR ES
na s u a c o nfiguração
atua l .
http s : / / c alangosleitor
es.c o m . b r /clubes-deleit u r a /

Clube de Leitura
da Biblioteca
Nacional de
Brasília
Para a c o m panhar a
prog r a m ação bast a
aces s a r a página do
Inst a g r a m deles, o
@bib l i o t e canacional
debr a s i l i a.
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Clube de Leitura
Eneida de
Moraes
Club e d a Biblioteca
Salo m ã o Malina,
loca l i z a d a no Conic
(Set o r d e Diversões
Sul) . I n f ormações e
prog r a m ação no si te
http : / / w w w.fundaca
oast r o j i l do.org.br/ta
g/cl u b e - d e-leituraenei d a - d e -moraes/
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A palavra-chave é “sedução”.
Analise o perfil do grupo que
pretende envolver (interesses,
idade, gênero) e estude a
forma mais adequada de
chegar até aos potenciais
leitores: faça um convite com
uma frase provocatória,
convoque-os para uma
pequena reunião na
biblioteca [de forma virtual]e
mostre-lhes um excerto de um
filme, passe pelas salas

Clubinhos de leitura
FOTO POR MARCOS PEREIRA

[virtuais] dos alunos que
pretende envolver e leia em
voz alta uma passagem de um
livro interessante, envie uma

O incentivo à leitura não tem idade,
mas sentir prazer em ler ou enxergar
nela um caminho de descobertas
poderá acontecer mais facilmente se
esse incentivo tiver lugar na vida das
pessoas desde bem cedo, não é?

mensagem pessoal para o email desses alunos e convideos a comparecer na
biblioteca, converse com eles
sobre os “direitos do leitor”,
de Daniel Pennac, etc.

Tenha sempre em mente que
deve começar devagar, mas

Por isso, inserir as crianças em
clubes de leitura também é uma
estratégia que quanto mais cedo

que pretende ir longe.
Alargue o conceito que tem
de leitura e pense que pode

melhor!

envolver os alunos através da
ficção narrativa, mas também

Organizar um clube de leitura com
crianças certamente não é uma
tarefa simples, mas pode ser, além
de uma forma convidativa para fazer

através de textos de jornais e

as crianças lerem, uma ótima
oportunidade de socialização,

eReaders, smartphones, etc.).

humorísticos, científicos ou
outros. Não exclua os novos
suportes de leitura (tablets,

(REDE DE BIBLIOTECAS

2 3 D E A B R I L e diversão!
aprendizagem

CADERNO PEDAGÓGICO

de revistas, de textos

ESCOLARES, 2015, p. 3)
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Levando-se em consideração
que a Literatura é por si mesma
um espaço polifônico, onde
vozes diferentes, múltiplas,
dissonantes, constituintes da
linguagem se apresentam,
pensar em propostas de
socialização das distintas
leituras de uma mesma obra
pode ser uma boa estratégia

FO
P OaR fM
R CaOçSãPoE ReE I R A
pTaOr a
oA
rm
desenvolvimento do gosto pela
literatura. Neste sentido, a
realização de reuniões
regulares entre leitores para
conversarem sobre as suas
experiências de leitura, em que

O DIA MUNDIAL DO LIVRO
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Clubes de leitura
dos(as) colegas da
escola
Se a leitura é uma fonte
inesgotável de prazer e de
entretenimento e é uma das
melhores formas de viajar sem sair
de casa (DIAS; QUADROS, 2015) e
se ela é um dos focos de trabalho
dos(as) professores(as), então que
tal propor um clube de leitura
dos(as) colegas da escola?

se garanta a todos o direito à
fala, bem como [ao] silêncio
(MARIA, 2009), figura como
uma proposta instigante.

(FRANBACH, 2017, p. 5)

Vale a pena conferir
O

CLUBE

DE

LEITURA

COMO

ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

LEITORES

|

Fernanda

de Araújo Frambach \ARTEFACTUM –

A ideia de clubes de leitura para
todos que deles participam é
promover atividades relacionadas
à leitura sem obrigação, não é?
Então, convidar os(as) colegas
para formarem um clube, além de
ser uma oportunidade de
socialização, pode ser uma boa
estratégia para formar uma
verdadeira...

ESCOLA LEITORA!

REVISTA DE ESTUDOS EM LINGUAGEM
E TECNOLOGIA ANO IX – N° 01/2017.
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Os clubes de leitura e
o poder de criação de
MEMÓRIAS AFETIVAS

A diferença estava ali,
visível. O que me emocionou
e me impressionou mais –
naquele e em nossos

O artigo "Clube de leitura:
estratégia para formação de
leitores", dos Professores Thiago
Alves Valente e Juliete Rosa
Domingos, da Universidade
Estadual do Norte do Paraná, que
foi publicado na Revista Leia
Escola, em 2019, apresenta o
processo de implementação de um
clube de leitura (clube do livro)
como um espaço democrático de
formação de leitores, tendo em
vista o legítimo encontro entre o
leitor e a leitura de literatura.

contatos posteriores – foi
reconhecer que a terra era
boa e o que foi plantado,
enraizou: todos eles são
cultos, são leitores, são
profissionais bem-sucedidos,
seguramente tiveram uma
ascensão social, muitos não
se restringiram a uma
graduação, fizeram pós,
mestrado e doutorado. E
todos continuam
experimentando a “felicidade
de ser leitor”. Não foi
possível contatar todos da
turma, mas o que temos aqui
é uma boa amostra do que

Nesse texto, os autores trazem a
experiência da Professora Luzia de
Maria, que vale a pena conhecer:
"[...] vinte anos depois de seu clube
de leitura, em um reencontro com
seus ex-alunos, [a professora Luzia
de Maria] tem a oportunidade de
ouvir e registrar vários relatos de
ex-alunos que participaram do
clube do livro. Os (ex)alunos
apresentaram à professora suas
memórias de leitura e como a
experiência proporcionada naquela
época refletiu positivamente em
suas vidas, fosse em aspectos
profissionais, fosse em
desenvolvimento pessoal."
(VALENTE; DOMINGOS, 2019, p. 31).
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pode uma escola pública.
Com livros, com literatura,
com leitura e com seriedade
e paixão se faz cidadania
plena!

(MARIA, 2009, p. 240)

Vale a pena conferir
Clube

de

formação
Valente,

leitura:
de

estratégia

leitores

Juliete

|

Rosa

Thiago

para
Alves

Domingos

|

Revista Leia Escola, Campina Grande,
vol. 19, n. 3, 2019.

O clube
do livro - Ser Leitor: que
MARIA, Luzia de.

Diferença Faz? São Paulo:
Globo, 2009, 335p.

LER: A HORA É AGORA!

“Partir. Sair. Deixar-se um dia seduzir. Tornar-se vários,
desbravar o exterior, bifurcar em algum lugar. Eis as três
primeiras estranhezas, as três variedades de alteridade, os três
primeiros modos de se expor. Porque não há aprendizado sem
exposição, às vezes perigosas, ao outro. Nunca mais saberei
quem sou, onde estou, por onde passar. Eu me exponho ao outro,
às estranhezas.
(SERRES, 1993, p. 15)

. 7 9 9 1 , s a r t e L s a d ai h n a p m o C : ol u a P o ã S .

Para apreciar...
Museu da Fotografia
Fortaleza
Museu do Amanhã
Museu Afro Brasil

arre T
. o ãi t s a b e S , O D A G L A S

Retrato de Criança, Sebastião Salgado.
Livro: Terra.
Local: São Paulo

:etn o F
Criança

Editora. Cia. das Letras
Ano: 1997
Página: 107

fotografada

por

Salgado

no

assentamento

de

Barra

do

Onça,

próximo

ao

município

de

São

Francisco do Canindé, em Sergipe: uma menina que estava na escola rural, em um dia normal de aula.

Quer saber mais?

Acesse a Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Geografia do Instituto

de Geociências da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de Flora Sousa Pidner: GEO-FOTO-GRAFIA DAS
PAISAGENS: NARRATIVAS ESPACIAIS NAS IMAGENS DE SEBASTIÃO SALGADO | Salvador, 2017.
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LIVROS,
LITERATURA
E CLUBES DE
LEITURA

O poder da leitura e do texto escrito em
cartaz!
Para compor a sua videoteca, trazemos uma lista de filmes que
são adaptações de livros ou que têm a leitura, a literatura, o livro e
os clubes de leitura como temáticas:

AUSTRÁLIA.

Direção:

Baz

Luhrmann.

Produção:

G.

Mac

Brown,

Catherine

Knapman e Baz Luhrmann. Distribuidora: 20th Century Fox Film Corporation,
2008. 1 DVD (165 min).color. Título Original: Australia.

O

CONTADOR

DE

HISTÓRIAS.

Direção:

Luiz

Villaça.

Produção:

Francisco

Ramalho Jr., Denise Fraga. [S.L.]: Ramalho Filmes, Distribuidora: Warner Bros,
2009. 1 DVD (100 min.), color. Baseado na biografia de Roberto Carlos Ramos.

NUNCA TE VI, SEMPRE TE AMEI. Direção: David Hugh Jones. Produção: Mel
Books.

Intérpretes:

Anne

Bancroft,

Anthony

Hopkins,

Estados Unidos: Columbia Pictures, 1986. 1 DVD (99 min).

51
8
6
5
7

Judi

Dench.

Roteiro:
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DE

LEITURA

DE

JANE

AUSTEN.

Direção:

Robin

Swicord.

Produção: John Calley, Julie Lynn e Diana Napper. Produtora: John Calley.
Roteiro:

Robin

Distribuidora:

Swicord,

Sony

Productions

Pictures

/

Classics,

Mocking

2007.

1

bird

DVD

Pictures.

(115

min.),

[S.L],
color.

Baseado no livro de Karen Joy Fowler. Título original: The Jane Austen Book
Club.

O LEITOR. Direção: Stephen Daldry. Produção: Donna Gigliotti, Anthony
Minghella,

Redmond

Company/Neunte

Morris

e

Sydney

Babelsberg

Pollack.

Film/

[S.L.]:
Mirage

The

Weinstein
Enterprises

Distribuidora/Imagem Filmes, 2008. 1 DVD (124 min.), color. Título original:
The Reader.

MATILDA.

Direção:

Denny

DeVito.

Produção:

Denny

De

Vito,

Michael

Samberg, Stacey Sher. Intérpretes: Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Paul
Reubens, Treacey Walter. Roteiro: Robin Swicor. Música: David Neuman.
Estados Unidos: Tristar Pictures, 1996. 1 DVD (101 min).

NARRADORES DE JAVÉ. Direção: Eliane Caffé. Produção: Eliane Caffé,
Luis Alberto de Abreu. Intérpretes: Nelson Xavier, José Dumont. Produção:
André Montenegro, Vânia Catani. Música de: DJ Dolores, Orchestra Santa
Massa. Brasil [s.n.] 2003. 1 DVD (85 min).

O

NOME

DA

ROSA.

Direção:

Jean-Jaques

Annaud.

Produção:

Bernd

Eichinger. Intérpretes: Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham.
Roteiro: Jean Jaques Annaud, Howard Franklin. Inglaterra: Cristald Film,
1986. 1 DVD (130min).

O ÓLEO DE LORENZO. Direção: George Miller. Produção: George Miller.
Intérpretes:

Peter

Ustinov,

Kathleen

Wilhoite.

Roteiro:

George

Miller.

Estados Unidos: Universal Pictures, 1992. DVD (129 min).

PHILADELPHIA. Direção: Jonathan Demme. Produção: Jonathan Demme.
Intérpretes: Tom Hanks, Denzel Washington, Mary Steenburgen. Roteiro:
Ron Nyswaner. Inglaterra, 1993. 1 DVD (120 min).
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A

PARTIDA.

Direção:

Yojiro

Takita.

Roteiro:

Kundo

Koyama.

Produção:

Toshiaki Nakazawa, Toshihisa Watai e Ichirô Nobukuni. [S.l.]: Distribuidora:
Paris Filmes, 2008. 1 DVD (130 min.) color. Título original: Okuribito.

SOCIEDADE
Robin

DOS

Williams,

POETAS

Ethan

MORTOS.

Hawke,

Direção:

Robert

Sean

Peter

Weir.

Leonard.

Intérpretes:

Roteiro:

Tom

Schulman. Inglaterra: Touchstone Pictures, 1989. 1 DVD (128 min).

TEMPOS

DE

PAZ.

Direção:

Daniel

Filho.

Co-Produção:

Globo

Filmes,

Lereby Produções e Downtown Filmes. Roteiro: Bosco Brasil. [S.L.], 2009. 1
DVD (80 min.), color.

TOMATES

VERDES

FRITOS.

Direção:

Jon

Avnet.

[S.l.]:

Distribuidora:

Universal Pictures, 1991. 1 DVD (136 min.), color. Título original: Fried Green
Tomatoes.

UM

SONHO

DE

LIBERDADE.

Direção:

Frank

Darabont.

Produção:

Niki

Marvin. Intérpretes: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton. Roteiro:
Frank Darabont. Estados Unidos: Warner Bross, 1994. 1 DVD (142 min).

MÃOS TALENTOSAS -

A HISTÓRIA DE BEN CARSON. Direção: Thomas

Carter. Roteiro John Pielmeier. Elenco: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise,
Aunjanue Ellis. País de origem: EUA. Gênero. Biografia/Drama. Ano de
produção: 2009 (86 min).

A SOCIEDADE LITERÁRIA E A TORTA DE CASCA DE BATATA. Direção: Mike
Newell. Produção: Paula Mazur, Mitchell Kaplan, Graham Broadbent, Pete
Czernin. Roteiro: Kevin Hood, Don Roos, Tom Bezucha. Baseado em The
Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, de Mary Ann Shaffer e
Annie Barrows. Elenco: Lily James, Michiel Huisman, Glen Powell, Jessica
Brown

Findlay,

Katherine

Parkinson,

Matthew

Goode,

Tom

Courtenay,

Penelope Wilton. Gênero: drama, romance e histórico. Países de Origem:
Estados Unidos da América, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte, 2018 (124min).
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Pensar sobre a leitura, sobre o
texto escrito e sobre tudo que
resulta do contato com eles, nos
remete ao protagonista dessa
história:

o livro!

IM
PR
ES
SO
...

AL...
DIGIT
AUD
IOL
IVR
O..
.
EM

BR
AIL
E..
.

Em qualquer
formato...

O livro merece, portanto,
destaque e homenagens...
54
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O livro tem
sua própria
história...
Desde quando era
produzido em barro pelo
povo sumério, no
Oriente, ou em papiro,
pelos egípcios, ou, ainda,
pelos indianos em folhas

FOTO POR MARCOS PEREIRA

de plantas, até a
atualidade, o livro já
percorreu um longo
caminho e tem muita

RECURSO VALIOSO
O livro é um recurso valioso de
divulgação da informação e do
conhecimento, de resgate de
memórias, de possibilidades de
vivências e de manifestação de

história para contar.
Hoje ele vem de
diferentes formas, é
produzido com
diferentes tipos de

essências…
É a expressão atemporal de uma
conjuntura, seja política, social,
ambiental, ética, filosófica…

papéis e está nas telas de
aparelhos que funcionam

É uma fonte para fantasias, segredos
e mistérios…
É o campo aberto para se imaginar o
inimaginável e revelar sentimentos
humanos inquietantes e, muitas
vezes, indizíveis…

O livro é tanto que chega a ser
quase tudo!

55

com as mais modernas
tecnologias.

O(A) escritor(a)...

FOTO POR MARCOS PEREIRA

O(A) autor(a)...

O escritor é aquele que, por meio da vivência abismal da
finitude, é levado a escrever um texto sob a ameaça do vazio
deixado pela morte de Deus. Já o autor é aquele que
designa, pelo uso de seu nome, a unidade de uma obra.
Dessa diferença podemos salientar que o autor é uma
espécie de duplo do escritor. O escritor é mortal e o autor,
imortalizado.

(ALMEIDA, 2008, p. 223)

"NOTA - 1 Em “Prefácio à transgressão”, Foucault entende a morte de Deus como o acontecimento
que transforma os modos dos homens de experienciar a vida e, por conseqüência, a linguagem,
fazendo emergir uma nova forma de escrita que será uma recusa de todo tipo de tradição: a
literatura. Para um melhor aprofundamento da relação entre a literatura, a experiência moderna e
a morte de Deus. Cf. FOUCAULT (1963a/2001; 1963b/2001) e ALMEIDA (2002)." (ALMEIDA, 2008, p.
234)
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O(A) escritor(a), o(a) autor(a)
é aquele(a) que representa
o(a) criador(a) da obra escrita,
sem ele(a) o livro não seria
possível.
Por isso, a importância de ser
lembrado(a) e reconhecido(a)
no dia em que comemoramos
a sua criação: o livro.
E é a partir dessa lembrança e
reconhecimento que a
comemoração ao dia do livro
foi relacionada ao respeito aos
direitos do(a) autor(a) e, assim,
celebramos o

Vale a pena conferir...

DIA MUNDIAL DO LIVRO E
DOS DIREITOS AUTORAIS!

Esclarecimentos quanto ao uso de
livros, textos, músicas, vídeos,
imagens, ilustrações em
atividades educacionais on-line
ou na produção de materiais
pedagógicos, zelando pelo
respeito à autoria das obras.
Caderno Orientador
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Nota Técnica

Luís Giffoni

Clube do Livro BH

O livro deveria
estar na cesta
básica
13.04.2021
De acordo com Luis Giffoni, a literatura tem um papel
crucial no desenvolvimento de uma nação e o Brasil
está mal colocado na fila de países leitores.

Ouça o Podcast!
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Outras datas para
comemorar...
21 de março
Desde 1999, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) oficializou essa data comemorativa para reverenciar a arte
poética
DIA MUNDIAL DA POESIA
02 de abril
Homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen
DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL
18 de abril
Homenagem ao escritor brasileiro Monteiro Lobato
DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL
01 de agosto
Data escolhida para lembrar a importância da preservação das identidades
locais e das tradições literárias regionais, contribuindo para a eternização da
arte, do folclore e da cultura popular do Brasil
DIA DO POETA DA LITERATURA DE CORDEL
31 de outubro
Homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade
DIA NACIONAL DA POESIA
05 de novembro
Homenagem ao escritor brasileiro Rui Barbosa
DIA NACIONAL DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA CULTURA BRASILEIRA
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Livros para a ilha deserta
Ruy Castro

Que cada um faça sua lista – a ilha é grande o bastante para todos nós. 30.mai.2020,
às 23h15.

Numa

entrevista

coletiva

de

Jorge

Luis

Borges

em

São

Paulo,

em

1984,

de

que

participei pela Folha, achei que ele estava meio entediado com as perguntas sobre
sonhos, pesadelos, labirintos e outras fixações de seu universo. Decidi então baixar o
nível e, na minha vez, perguntei-lhe que livro ele levaria para uma ilha deserta. Borges
abriu um sorriso e respondeu: "As 'Mil e Uma Noites'!".

Hoje, amigos querem saber que livros levaria eu para a dita ilha. Tento escapar
dizendo que, se tivesse uma lista, ela não os satisfaria e, em vez de fazerem as deles,
prefeririam apontar as lacunas da minha. E mais ainda porque, para não despertar a
antipatia dos ilhéus, eu deixaria para trás os pesos-pesados, de Homero a Joyce e de
Dante a Proust. Brazucas e portugas também ficariam numa lista à parte. Mas os
amigos insistiram e, dito isso, comecei a empacotar.

Eu

levaria

Dumas.

"Frankenstein",

As

duas

"Alices",

de

Mary

de

Lewis

Shelley.
Carroll.

"Os
"A

Três
Ilha

Mosqueteiros",
do

Tesouro",

de

de

Alexandre

Robert

Louis

Stevenson. "Ela" e "Ayesha – A Volta de Ela", de H. Rider Haggard. "Às Avessas", de J.
K. Huysmans. "A Ilha do Dr. Moreau", de H. G. Wells. "A Mulher e o Fantoche", de Pierre
Louÿs. "As Aventuras de Sherlock Holmes", de Conan Doyle. "De Profundis", de Oscar
Wilde. "Os 39 Degraus", de John Buchan. "A Agulha Oca", de Maurice Leblanc.

"Com o Diabo no Corpo", de Raymond Radiguet. "O Bravo Soldado Svejk", de Jaroslav
Hasek. "Os Homens Preferem as Louras", de Anita Loos. "A Guerra das Salamandras",
de

Karel

Capek.

"Big

Loura",

de

Dorothy

Parker.

"Obrigado,

Jeeves",

de

P.

G.

Wodehouse. "Sete Contos Góticos", de Isak Dinesen. "O Zero e o Infinito", de Arthur
Koestler. "O Sono Eterno, de Raymond Chandler. "O Pequeno Mundo de Dom Camilo",
de Giovanni Guareschi. "Lolita", de Vladimir Nabokov.

Além de meus gibis de "Mandrake" dos anos 50, claro. E talvez a Bíblia.

(CASTRO, R.

Livros para a ilha deserta. Folha de S.Paulo, São Paulo, 30 maio 2020.)

60

Indicar boas obras é

TÃO BOM QUANTO LER...

Enfim...

Espalham-se pelas
obras de Bartolomeu
Campos de Queirós
imagens que
evidenciam o valor das
palavras e dos livros.
Segundo o
escritor(QUEIRÓS, 2012),
as páginas de um livro
podem ser montanhas,
marés, cais…

Apresentamos, a seguir, uma
coletânea de obras que podem
ser uma boa companhia,
especialmente nesse momento
em que ficar em casa é tão
necessário.

E, virando a página,
entre palavras, o autor
deparou-se com um
caminho… Uma leitura
que se tornou
passaporte e bilhete de
partida!

NOSSAS SUGESTÕES
FOTO POR MARCOS PEREIRA

Foram selecionados títulos de
diferentes autores(as), que
abordam temáticas diversas,
para o público adulto, juvenil e
infantil.

Ler um livro pode ser uma
ajuda e tanto!

Tome posse do seu
passaporte e embarque
nessas sugestões!

Aproveite!
CADERNO PEDAGÓGICO

61
8
6
5
7

LER: A HORA É AGORA!

Estante de sugestões
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Vozes Indígenas
PELE SILENCIOSA, PELE SONORA - A LITERATURA INDÍGENA EM DESTAQUE
de Janice Cristine Thiél, Autêntica Editora, 2012.
Esta obra discute o universo cultural indígena e traz reflexões sobre as
identidades indígenas construídas por índios e não índios ao longo de
séculos. É um livro destinado à formação continuada dos professores do
Ensino Médio, propondo caminhos de leitura de obras das literaturas
indígenas brasileira e das Américas.

COISAS DE ÍNDIO - VERSÃO INFANTIL
De Daniel Munduruku, Editora Callis, 2019.
O livro apresenta um panorama das diversas comunidades indígenas e
aborda os povos indígenas, focalizando aspectos como: os locais onde
vivem, a arte, a alimentação, a medicina, o trabalho e os elementos
culturais que compõem esses povos. As imagens são feitas pelo próprio
Munduruku, por Yaguaré Saterê Mawé e pelo indígena Xavante Siridiwê
Xavante; outras são retiradas de livros sobre o assunto, e outras, ainda,
são concebidas por Ionit Zilberman, o que compõe uma rica troca entre
indígenas e não indígenas.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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VOZES ANCESTRAIS: DEZ CONTOS INDÍGENAS
De Daniel Munduruku, Editora FTD, 2016.
Nesta obra, o autor reúne e reconta contos de dez povos indígenas que
vivem no território brasileiro. São histórias recolhidas de indígenas de
diferentes etnias que foram transcritas, respeitando os elementos
originais, na forma como foram contadas para o autor.

A TERRA SEM MALES – MITO GUARANI
De Jakson de Alencar, Editora Paulus, 2009.
A obra busca esclarecer que o mito da terra sem males não é apenas
uma utopia guarani, mas é o sonho de muitos. A obra ainda apresenta
uma seção informativa sobre o sentido do mito, bem como os
elementos da história e da cultura indígena no Brasil.

AS FABULOSAS FÁBULAS DE IAUARETÊ
De Kaká Werá Jecupé, Editora Peirópolis, 2007.
Ilustrado pelos desenhos de Sawara, filha de 11 anos do autor, o livro de
Kaká Werá Jecupé aborda sentimentos universais - medo, coragem,
dúvida, amor, morte, paz, oportunidade, erros e acertos que
enfrentamos na vida – por meio da seleção de fábulas indígenas que
agradam leitores adultos e crianças.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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Vozes Negras
LEITE DO PEITO - CONTOS
De Geni Guimarães, Mazza Edições, 2001.
Obra da escritora homenageada em 2021 pelo Programa Escrevendo o
Futuro, na 7ª Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, traz
referências autobiográficas e faz uma narrativa emocionante das
memórias de uma menina negra que vai crescendo e se fazendo mulher.
O amor da família e o sonho de se tornar professora são as forças que a
fazem lutar contra as dificuldades econômicas e sociais e contra os
preconceitos.

BECOS DA MEMÓRIA
De Conceição Evaristo, Editora Pallas, 2017.
A obra é um dos grandes romances memorialistas da literatura
brasileira contemporânea. Os diversos personagens revelam
desigualdades às quais são submetidos e, de forma contundente,
trazem à tona questões devastadoras e profundas da sociedade, como o
desamparo, o preconceito, a fome e a miséria, as quais têm uma origem
antiga: o período escravagista.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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O GENOCÍDIO DO NEGRO BRASILEIRO: PROCESSO DE UM RACISMO
MASCARADO
De Abdias Nascimento, Editora Perspectiva, 2016.
Este livro foi publicado pela primeira vez em 1978, pela Editora Paz e
Terra, e foi escrito a partir de um ensaio que o autor apresentou no
Segundo Festival Mundial de Artes e Culturas Negras, na Nigéria, em
1977. O autor, em plena ditadura militar, durante esse festival,
apresenta um texto combativo, demonstrando que a condição dos
negros no Brasil não era realmente como aquela nos EUA ou na África,
era pior. O autor revela seu ponto de vista sobre qual é o lugar do negro
no imaginário brasileiro, a partir de documentos oficiais do governo
brasileiro, da Igreja Católica, de discursos presidenciais, entre outros.

ANTOLOGIA DE POESIA AFRO-BRASILEIRA: 150 ANOS DE CONSCIÊNCIA
NEGRA NO BRASIL
De Zilá Bernd, Mazza Edições, 2011.
Este livro é uma reedição de uma antologia lançada em 1992 e busca
atualizar a poética afro-brasileira que emergiu no decorrer dos últimos
anos. A obra traz uma expressiva amostra da força do verso, da energia
duradoura e vivência pulsante dos poemas afro-brasileiros com seus
múltiplos matizes. É um manancial de lições vivificantes dos poetas
brasileiros afrodescendentes.

PEQUENO MANUAL ANTIRRACISTA
De Djamila Ribeiro, Companhia das Letras, 2019.
Esta obra traz, em dez breves capítulos, lições sobre as origens do
racismo e como combatê-lo. São questões sobre discriminações racistas
estruturais, sobre negritude, branquitude, violência racial, cultura,
desejos e afetos.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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Temas sensíveis
Bullying

FILHOTE DE CRUZ-CREDO: A TRISTE HISTÓRIA ALEGRE DE MEUS APELIDOS
De Fabrício Carpinejar, Editora Girafinha, 2011.
Obra premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA na
categoria infantojuvenil, narra a história de um menino que sofria com
os apelidos que lhe impunham na escola: Cavalinho de Pau, Cara de
Morcego, Panqueca. Para fugir disso, ele preferia ficar, durante o
recreio, sozinho na sala de aula. O livro é quase uma autobiografia do
autor, que conta as implicâncias, às vezes comuns entre as crianças, de
forma bem-humorada, mas sem mascarar a tristeza e a angústia que
elas provocam.

SE LIGA, CHARLES!
De Vincent Cuvellier, Edições SM, 2015.
Esta obra aborda o bullying falando da amizade na pré-adolescência ao
mesmo tempo em que permeia as questões de insegurança, medo e
problemas que os garotos dessa idade sofrem em qualquer parte do
mundo. O leitor logo se verá envolvido por Benjamim, que narra a
história em primeira pessoa. Charles é branquelo, asmático, e cheio de
manias. Para ele, os colegas da escola só servem para lhe pedirem
coisas emprestadas (que nunca devolvem), mas quando sofre um
acidente, Benjamim é o escolhido para levar-lhe as tarefas, e dessa
convivência forçada nascem a amizade, o autoconhecimento e a
solidariedade.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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Temas sensíveis
Abandono
e morte

TÃO LONGE... TÃO PERTO
De Silvana de Menezes, Editora Lê, 2007.
A obra, ganhadora do Prêmio Jabuti 2008 de melhor livro juvenil, narra
a história de um encontro entre duas vidas (trágico e mágico ao mesmo
tempo). Uma vida que chega ao mundo e outra que se vai, aflorando
questionamentos sobre nosso tempo de passagem pelo mundo, as
alegrias e complicações, e levando o(a) leitor(a) a refletir, de maneira
acertada, sobre o fato inegável de que a vida é cíclica.

ÍRIS, UMA DESPEDIDA
De Gudrun Mebs, Editora Pulo do Gato, 2013.
Uma obra feita para as crianças, mas que toca qualquer leitor(a), de
qualquer idade. “Tudo começou de um jeito muito divertido”. É assim
que a irmã caçula de Íris começa a narrar a história da doença que
acabou por levar sua irmã. Apesar de ser uma narrativa sobre a morte, o
tom de humor não deixa machucar e ajuda a compreender o percurso
que uma criança faz para entender como podemos ser levados(as)
desse mundo.

MENINA AMARROTADA
De Aline Abreu, Jujuba Editora, 2014.
Uma obra que apresenta uma narrativa comovente, que fala
da relação entre um pai e sua filha, e permite aflorar
sentimentos como a saudade e o afeto. Um dia o pai viaja e a
filha começa a amarrotar, tanto por dentro quanto por fora. O
livro revela a transformação desse amor, deixando para o(a)
leitor(a) o fechamento da história.
Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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Temas sensíveis
Violência se
xual

NÃO ME TOCA, SEU BOBOCA!
De Andrea Viviana Taubman, Editora Aletria, 2017.
A obra gira em torno da história de uma coelha que, juntamente
com seus amigos, conhece o novo vizinho, um lobo que parecia
ser gentil e amigável, mas que se torna um verdadeiro pesadelo.
O enredo, que oferece segurança e informação às crianças sem
perder o encantamento literário, passa a abordar a violência
sexual contra a criança.

LEILA
De Tino Freitas, Editora Abacatte, 2019.
Uma obra que, de forma sutil, aborda o tema complexo, delicado,
geralmente submerso , das relações de violência física e psicológica
contra crianças. O livro narra a história de um filhote de baleia que é
assediado por um polvo. É uma narrativa pertencente ao
maravilhoso fabular, que desperta a atenção do(a) leitor(a) para o
poder da voz, por meio das ricas metáforas utilizadas pelo autor.

MINHA VIDA NAO É COR-DE-ROSA
De Penélope Martins, Editora do Brasil, 2018.
Obra que apresenta uma narrativa sobre questões comuns da
adolescência, como o primeiro beijo, o primeiro namorado, a briga com
a melhor amiga, e toca em pontos ásperos, como o assédio a meninas e
meninos. O livro, de forma terna, abre o olhar do(a) leitor(a) para
questões importantes como o feminismo, a desconstrução de
estereótipos, a igualdade e os direitos humanos. A narrativa revela o
desabrochar de uma adolescente.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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Temas sensíveis
Tristeza, d
epressão

UM PRÍNCIPE TRISTE
De Sig Schaitel, Cia Mafagafos, 2014.

Este livro que, em linguagem poética, conta a história de
um príncipe tão triste que nem a viagem mais incrível
mudou sua tristeza. A obra vem acompanhada por um CD,
de modo que ela pode ser lida ou cantada, porque a
repetição dos versos proporciona essa experiência leitora.

OLAVO
De Odilon Moraes, Jujuba Editora, 2018.
"Olavo era um menino triste”. Mas será que dá para ser triste o tempo
todo? Um dia, chega na porta de Olavo um presente anônimo. Intrigado,
o menino se agarra àquela novidade com tanta força que nem tem
coragem de abrir o pacote, com medo de saber o que tinha dentro. Ele
prefere viver a alegria inofensiva de apenas tê-lo recebido. Mas e se tudo
não passar de um engano, e a entrega for para outra pessoa?, ele pensa.
Afinal, quem nunca sentiu uma alegria tão grande que parecia não
merecer? Dessa maneira, Odilon Moraes desconstrói as ideias de tristeza
e alegria, num livro repleto de poesia.

DRUFS
De Eva Furnari, Editora Moderna, 2016.
Nesta obra de título aparentemente indecifrável, a autora conta
histórias (“coisinhas interessantes ou desinteressantes”, como está
no texto que abre o livro) de diversas configurações familiares pela
voz das crianças de uma espécie chamada Drufs, que
coincidentemente ou não se parece muito com a humana. De um
jeito engraçado e lúdico, Furnari aborda diversos tabus como
depressão, homossexualidade e morte.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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Vozes Femininas
QUARTO DE DESPEJO: DIÁRIO DE UMA FAVELADA
De Carolina Maria de Jesus, Editora Ática, 1997.
Esta obra foi publicada originalmente no ano de 1960, na Revista
Cruzeiro e, anos mais tarde, pela Editora Ática, chegando à 10ª edição. A
metáfora genial, que dá nome ao livro, revela a favela entendida como
um quarto de despejo que, em geral, é lugar de coisas fora de uso,
velhas, estragadas, que vão para o lixo. É assim que a autora, por meio
de sua escrita contundente e sem eufemismos, desenha uma dura
realidade brasileira. Esta obra é, sem dúvida, uma fonte de reflexão e
luta.

AFINAL, A GENTE PODE OU A GENTE NÃO PODE? (OS JOVENS) – AFINAL, O
QUE FAZER? (OS ADULTOS)
De Anna Cláudia Ramos, Editora DCL, 2010.
"Para começar, são dois livros em um: Afinal, pode ou não pode? (os
jovens) e Afinal, o que fazer? (os adultos). Foi pensando em tantas
perguntas e dúvidas de jovens e adultos que nasceu a ideia de escrever
esse livro com dois lados: o dos jovens e o dos adultos. O que será que
jovens e adultos pensam sobre temas como drogas, sexo, violências,
relacionamentos pais e filhos e responsabilidades? Isso você vai ficar
sabendo nas páginas desse livro. Tudo que está no livro é resultado de
um ano e meio de pesquisas e entrevistas com jovens e adultos de
diferentes lugares do Brasil. O livro tem dois lados de propósito, para que
jovens possam ler o que outros jovens pensam, mas também para
descobrirem o que os pais pensam e vice-versa. Vale a pena conferir os
dois lados para sacudir as ideias e repensar valores. Com certeza você vai
se surpreender!" - Anna Cláudia Ramos.

Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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OLHOS D'ÁGUA
De Conceição Evaristo, Editora Pallas, 2016.
Nesta obra, a pobreza e a violência urbana são reveladas de forma
contundente. Sem sentimentalismos, mas integrando a tessitura
poética à ficção, os contos apresentam diversas mulheres ou, quem
sabe, as mesmas mulheres. São mães e também filhas, avós, amantes,
homens e mulheres – todos evocados em seus vínculos e dilemas
sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que
constituem a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui
recriadas, com firmeza e talento, as duras condições enfrentadas pela
comunidade afro-brasileira.

MODO DE APANHAR PÁSSAROS À MÃO
De Maria Valéria Rezende, Companhia das Letras, 2020.
Obra que reúne dezesseis contos que permitem ao(à) leitor(a) rever
conceitos de lealdade, culpa e desejo, mentira, ódio, por meio da poesia
presente nas personagens, da escrita sensível e da rica habilidade da
autora de adentrar o campo das emoções.

VOZES FEMININAS NA LITERATURA - E-BOOK
Maysa Cristina Dourado, Patricia Marouvo e Maria Aparecida de Oliveira
(Orgs.), Editora da Universidade Federal do Acre (Edufac), 2020.
"As professoras Maysa Cristina Dourado, Patricia Marouvo (do curso de
Letras/Inglês da Ufac) e Maria Aparecida de Oliveira são organizadoras
do e-book “Vozes Femininas na Literatura” (Edufac, 2020, 186 p.), que
está disponível para download gratuito. O livro é resultante da
atividade de extensão Colóquio de Literatura: Vozes Femininas, que
ocorreu na Ufac como atividade do grupo de extensão Estudos de
Língua e Literaturas Inglesas." - Universidade Federal do ACRE - UFAC
Fonte dos textos e das imagens: Divulgação das editoras.
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POR QUE LER É MAIS IMPORTANTE AGORA DO QUE NUNCA!
https://pt.unesco.org/news/dia-mundial-do-livro-e-dos-direitos-autorais
23 DE ABRIL - DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS AUTORAIS
O direito de autor funciona simultaneamente como garantia de defesa
do patrimônio e dos valores culturais.
https://ferreiramacedo.jusbrasil.com.br/noticias/182971087/23-de-abrildia-mundial-do-livro-e-dos-direitos-autorais
INDICAR UM LIVRO SEM TÊ-LO LIDO
https://novaescola.org.br/conteudo/751/indicar-um-livro-sem-te-lo-lido
NOVAS VOZES FEMININAS NA LITERATURA BRASILEIRA
Revista Pessoa
https://revistapessoa.com/categoria/76/novas-vozes-femininas-naliteratura-brasileira
20 ESCRITORAS EXTRAORDINÁRIAS
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/20escritoras-extraordinarias
CAROLINA DE JESUS: ESCRITORA QUE TRADUZIU EM PALAVRAS UMA
REALIDADE INCÔMODA
https://www.brasildefato.com.br/2018/03/14/carolina-de-jesusescritora-que-traduziu-em-palavras-uma-realidade-incomoda
10+ LIVROS INFANTIS SOBRE MULHERES REAIS PARA INSPIRAR
MENINAS E MENINOS
http://nodeoito.com/livros-infantis-mulheres-reais/
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formador(a) de
leitores(as)
Fonte:

BORTOLIN,

S.;

SANTOS,

Z.

P.

D.

Clube

de

leitura

na

biblioteca escolar: manual de instruções. Informação@Profissões, v.
3, n. 1-2, p. 147-172, 2014. - Adaptado
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ABRAMOVICH, Fanny.

Literatura infantil:

gostosuras e bobices. São

Paulo: Scipione, 1989. (Série pensamento e ação no magistério, 7).

História social da criança e da família.

ARIÈS, Philippe.

2. ed. Rio

de Janeiro: LTC, 1981.

BARROS, Maria Helena T.C. de; BORTOLIN, Sueli; SILVA, Rovilson José
da.

Leitura: mediação e mediador. São Paulo: FA Editora, 2006.
A psicanálise dos contos de fadas.

BETTELHEIM, Bruno.

7. ed. Rio

de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

BORDINI,

Maria

formação

do

da

Glória;

leitor

-

AGUIAR,

alternativas

Vera

Teixeira.

metodológicas.

Literatura:
Porto

a

Alegre:

Mercado Aberto, 1993.

CADERMATORI, Ligia.

O que é literatura infantil.

2. ed. São Paulo:

Brasiliense, 2010.

CAMARGO, Luís.

Ilustração do livro infantil. Belo Horizonte: Lê, 1995.

CASCUDO, Luís da Câmara.

Literatura oral no Brasil.

2. ed. São

Paulo: Global, 2009.

COELHO, Betty.

Contar histórias:

uma arte sem idade. São Paulo:

Ática, 1999.

COELHO, Nelly Novaes.

Literatura infantil:

teoria, análise e didática.

7. ed. São Paulo: Moderna, 2002.

COLOMER, Teresa.

A Formação do leitor literário:

e juvenil atual. São Paulo: Global, 2003.
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DEMO,

Leitores para sempre.

Pedro.

Porto

Alegre:

Editora

Mediação, 2006.

FREIRE, Paulo.

A importância do ato de ler:

em três artigos que se

completam. 40. ed. São Paulo: Autores Associados, 2003.

LAJOLO, Marisa.

Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São

Paulo: Ática, 1999.

LAJOLO, Marisa.

Literatura:

leitores & leitura. São Paulo: Moderna,

2001.

LONTRA, Hilda Orquídea H.

LUYTEN,

Joseph

M.

Histórias de leitores. Brasília: UNB, 2006.

O que é literatura popular.

São

Paulo:

Brasiliense, 1983.

MACHADO, Ana Maria.

Contracorrente:

conversas sobre leitura e

política. São Paulo: Ática, 1999.

MANGUEL,

Alberto.

Lendo imagens.

São

Paulo:

Companhia

das

Letras, 2001.

MANGUEL, Alberto.

Uma história da leitura.

São Paulo: Companhia

das Letras, 1997.

MARIA, Luzia de.

O clube do livro:

ser leitor - que diferença faz? São

Paulo: Globo, 2009.

MARTINS, Maria Helena.

MILTON, John.

O que é leitura. São Paulo: Brasiliense, 1983.

O clube do livro e a tradução.

Bauru, SP: EDUSC,

2002.
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PAIVA, Aparecida; MARTINS, Aracy; PAULINO, Graça; VERSIANI, Zélia
(Orgs.).

Leituras literárias:

discursos

transitivos.

Belo

Horizonte:

Ceale; Autêntica, 2005.

PENNAC, Daniel.

Como um romance. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

SCHWALBE, Will.

O clube do livro do fim da vida:

um história real

sobre

celebração

Rio

a

perda,

e

o

poder

da

leitura.

de

Janeiro:

Objetiva, 2013.

SOUZA, Ângela Leite de.

Contos de fada:

Grimm e a literatura oral

no Brasil. Belo Horizonte: Lê, 1996.

TODOROV, Tzvetan.

A literatura em perigo.

Brasil. 2009.
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