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Apresentação

Trajetória do Itaú Social no tema da leitura

O Itaú Social tem uma extensa trajetória de atuação no campo da 
leitura e escrita, tendo organizado essa produção em torno  
de programas, como Escrevendo o Futuro – Olimpíada de Língua 
Portuguesa, Leia para uma Criança e Prazer em ler. A partir desse 
legado, o objetivo deste especial é promover reflexões, compartilhar 
experiências no campo da leitura e sua potência transformadora  
de indivíduos, territórios e sociedade. 

A série digital “O valor da leitura: legado e inspirações para  
a nova década” marca o encerramento de um decênio e o começo 
de outro, tendo como norte a reflexão sobre aprendizados e 
desafios no âmbito da leitura. 

A série foi ao ar em dezembro de 2020, em quatro capítulos: 
“o mundo é o primeiro livro que aprendemos a ler” –  trata dos 
aspectos em torno do conceito de letramento e multiletramentos 
– “a leitura é uma questão de direito” – retoma o contexto histórico 
das políticas públicas no campo do livro e da leitura – “o sonho  
é a matéria-prima da literatura”– aborda a importância da literatura 
para o desenvolvimento integral e “o livro e a leitura: as fronteiras 
em movimento”– finaliza com o debate sobre as questões 
contemporâneas que envolvem o tema e perspectivas para  
o futuro.

Este documento reúne todo o conteúdo na série digital, agora  
em formato de livro. Boa leitura!
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Apresentação

Mergulhe nesta pauta

Reflexões sobre o campo da educação e a leitura – avanços e limites 
da última década, perspectivas de futuro. Nesse primeiro episódio 
da série de podcast sobre o valor da leitura, o jornalista Rodrigo 
Ratier – colunista do blogo ECOA (UOL) e professor da Faculdade 
Cásper Líbero – conversa com a superintendente do Itaú Social, 
Angela Dannemann. 

https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-desafios-e-atuacao-do-itau-social
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Episódio 1

O mundo é o primeiro livro 
que aprendemos a ler

Parte da série “O valor da leitura: legado e inspirações para  
a nova década”, este especial trata sobre os processos de ensino  
e aprendizagem que envolvem a leitura e a escrita.

Nesse episódio da série “O valor da leitura: legado e inspirações para  
a nova década” a pauta será os conceitos basilares para o campo da leitura. 
Debateremos termos, como alfabetização, letramento e multiletramentos,  
e ainda os desafios em torno do ensino e da aprendizagem da leitura  
e escrita, sob uma perspectiva histórica.  

Como o próprio tema suscita, preparamos este especial a partir de diferentes 
modalidades de conteúdo. De produções inéditas à curadoria de materiais  
de referência, o especial conta com ensaio, entrevistas em vídeos, dicas  
de cursos e até mesmo um podcast com uma convidada que é especialista 
no tema. Quer saber mais? Aproveite o conteúdo completo a seguir!

https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
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A leitura e seus desdobramentos 

Por: Fernanda Zanelli – especialista da área de comunicação do Itaú Social  
e mestranda em ciência da informação, pela Escola de Comunicação e Artes  
da Universidade de São Paulo (ECA-USP) 

Dona Maria Perpétuo ditava a carta para a filha, palavra  
a palavra. Não esquecia sequer do silêncio entre elas, as 
pausas corretas, os goles no café amargo. Edileuza Maria 
sabia, sem explicar o motivo, que não cabia a ela mudar letra 
única que fosse, nem para salvar a pele do castigo. Ainda 
que soubesse que o texto nunca seria lido pela autora. Dia 
seguinte postaria a carta, e seu pai, na outra margem do país, 
estaria a par de seus arroubos de adolescente. 

Esta é uma memória que minha mãe me contou, enquanto eu escrevia 
as primeiras linhas deste ensaio sobre leitura. As lembranças com a mãe 
dela, minha avó. Uma mulher negra, nordestina, que apesar de nunca ter 
aprendido a ler e escrever palavras, sempre fora mestre em compreender 
as mensagens da vida. 

Quem pode prever os efeitos que aprender a ler  
e escrever pode ter na vida de alguém?

Ainda, como descrever a sensação de compor a primeira geração de 
Marias a fincar no papel a grafia de seu nome? O domínio da palavra 
escrita é um óculos que não se pode remover, porque muda para sempre 
a forma que se enxerga o mundo. 

Ainda que seja assim, antes mesmo do processo de alfabetização,  
a convivência com as palavras já existe. “A leitura do mundo precede  
a leitura das palavras”, disse o educador e filósofo Paulo Freire. Mesmo 
que esse postulado seja antigo, ele está no coração deste ensaio 
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pela relevância que ainda tem nos dias de hoje. Ele versa sobre uma 
concepção de letramento que extrapola o domínio do código, pois tem 
como premissa a leitura e a escrita como prática social. 

Todos estamos imersos em um território letrado, e essa forma de 
produção organiza nossas experiências sociais e culturais. A carta ao pai, 
o letreiro do ônibus, a receita do bolo, a regra do jogo, em toda parte as 
palavras dizem, nos colocam em um processo contínuo de decifração  
e de atribuição de significado. Em uma perspectiva contemporânea,  
o conceito de multiletramentos dialoga ainda com nossa capacidade de 
ler em diferentes modalidades textuais, aspecto fundamental para nos 
conectarmos em um mundo em constante mutação. A leitura e a escrita, 
portanto, são como mapas que nos permitem aprender com viajantes  
de todos os tempos. 

A palavra é legado, ainda que por ela tomemos consciência de que “resta 
a ser experimentado muito mais do que será possível saber ou contar”, 
como afirma o escritor e professor norte-americano Joseph Campbell, 
no clássico sobre mitologia Herói de mil faces. As páginas, mesmo 
irremediavelmente incompletas, registram uma parte significativa do 
testemunho humano sobre a vida. A consciência do homem sobre si  
e sobre o comum de suas circunstâncias.

Ler é ainda condição-chave para a autonomia. Na prática da leitura,  
o diálogo se multiplica, aprofunda, transborda, atravessa épocas, 
fronteiras, alcança vivos e mortos. Thaís Pinheiro, 
membro do coletivo Mães Mobilizadoras de Parelheiros 
(zona sul de São Paulo), sintetizou com beleza  
e maestria o significado da leitura para a aprendizagem:  
“A leitura é como um copo d’água que lubrifica e cria um 
campo fluido e fértil para que outras coisas floresçam”. 
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Saiba mais sobre

Letramento

O conceito de letramento abarca diferentes sentidos, a depender da 
ótica mobilizada: antropológica, linguística ou psicológica, por exemplo. 
No recorte desse termo em relação à alfabetização, ele basicamente 
propõe uma ampliação na forma de compreensão do processo 
de aprendizagem, que extrapola o domínio do sistema alfabético-
ortográfico, já que tem a premissa da leitura e da escrita como prática 
social. Desse modo, os sujeitos apropriam-se da leitura e da escrita, 
criticamente, considerando seus diversos contextos sociais. Isto é, não 
somente dominando um conjunto de competências, mas conectando 
esse conhecimento à realidade e fazendo uso dessas habilidades em 
diversas situações. Saiba mais em Glossário Letramento, de Magda 
Soares, na plataforma do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 
da UFMG – CEALE. 

Multiletramentos

A convergência tecnológica e a divergência cultural caracterizam 
contextos em que os novos meios de comunicação e as comunidades 
globais interconectadas afetam diretamente os usos da linguagem. 
Refletindo as mudanças sociais e tecnológicas atuais, ampliam-se  
e diversificam-se não só as maneiras de disponibilizar e compartilhar 
conhecimentos, mas também de lê-los e produzi-los. No contexto 
contemporâneo, portanto, muitas são as menções a textos multimodais, 
à medida que incorporam em suas narrativas diferentes formas 
de organizar a informação, mesclando imagens (estáticas ou em 
movimento), músicas, fala, sonoplastias etc. Nessa perspectiva,  
o conceito de multiletramentos é um fato, já que o interlocutor precisa 
mobilizar múltiplos letramentos para compreensão da mensagem. 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/letramento
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/multimodalidade
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A abordagem está em consonância com os preceitos da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) – conjunto de aprendizagens essenciais a ser 
desenvolvido ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica – 
de preparar o educando para a vida social e profissional e para o pleno 
exercício da cidadania. Das dez competências gerais da BNCC, duas 
abrangem o uso da tecnologia pelos alunos de maneira direta  
e expressiva. Enquanto uma se refere ao digital como uma das 
linguagens a ser utilizada, a outra foca no aprofundamento de seu uso  
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.
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Amplie seus conhecimentos 

Para Ler 

As taxas de analfabetismo ainda são altas no Brasil? 
Vídeo produzido pelo Canal Futura como parte do projeto Mentira na 
Educação, não! 
 
Revista Na Ponta do Lápis 
A publicação, desenvolvida pelo programa Escrevendo o Futuro, tem 
como objetivo  aprofundar os princípios teórico-metodológicos do ensino 
da Língua Portuguesa e ampliar o repertório cultural dos educadores.

Para Ouvir 

A importância do ato de ler 
Versão da renomada obra de Paulo Freire em audiolivro.

Parar Ver 

Entrevista com Magda Soares 
Antônio Gois conduz uma conversa sobre  métodos de alfabetização com 
Magda Soares, no programa Conexão Futura, 2013.

Entrevista com Roxane Rojo  
Cristiane Mori conduz conversa sobre a pedagogia dos multiletramentos, 
produzida pelo programa Escrevendo o Futuro para o curso online 
Caminhos da Escrita, 2016.

Alfabetização em Angicos 
Uma incrível experiência histórica de educação de adultos ocorreu numa 
pequena cidade do sertão do Rio Grande do Norte, em 1963. Foi em 
Angicos, no interior do estado, que o pedagogo Paulo Freire desenvolveu, 
na prática, as ideias que, anos depois, seriam a base de seu mais famoso 
livro: A Pedagogia do Oprimido. Conheça!

https://www.youtube.com/watch?v=MGeS8kjRVsM
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/acervo/artigo/2391/revista-na-ponta-do-lapis
https://www.youtube.com/watch?v=v3PJqLKkAhs
https://youtu.be/mAOXxBRaMSY
https://www.youtube.com/watch?v=uj4gNjksb88
http://youtube.com/watch?v=ENks3CJeJ5E
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Para Navegar 

Plataforma do Letramento 
Iniciativa da Fundação Volkswagen e do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec. Espaço para 
reflexão, formação, disseminação e produção de conhecimento sobre 
letramento. A seção Experimente oferece diversos recursos didáticos 
para usar com os alunos, como sugestões de atividades de leitura,  
escrita e brincadeiras.

Para Aprender

Cursos gratuitos do programa Escrevendo o Futuro 
O programa Escrevendo o Futuro – iniciativa do Itaú Social e parceria 
técnica com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura 
e Ação Comunitária – Cenpec –  oferece cursos online gratuitos 
para educadores de todo o Brasil por meio de um ambiente virtual 
de aprendizagem, com o objetivo de contribuir com a formação de 
educadores para o ensino da Língua Portuguesa, e foco na leitura 
e escrita. O curso “Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de 
aula” oferece reflexões teóricas e sugestões práticas para os professores 
que queiram aprimorar dinâmicas para o ensino de leitura na escola.

Cursos gratuitos da plataforma Polo 
Ambiente de formação do Itaú Social que reúne formações práticas, 
certificadas e gratuitas para profissionais de redes públicas, organizações 
da sociedade civil e todos aqueles que atuam pela melhoria da 
educação. Uma novidade é o percurso Multiletramentos, composto por 
cursos, como “Leitura para bebês”, “Infâncias e leituras” e “Leitura para 
juventudes”. 

http://www.plataformadoletramento.org.br/
http://www.plataformadoletramento.org.br/acervo-experimente.html
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes
https://polo.org.br/multiletramentos/percurso/58/leitura-e-escrita
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Prática Inspiradora

Olimpíada de Língua Portuguesa 

Parte integrante do programa Escrevendo o Futuro, a Olimpíada 
contribui para a promoção de equidade e qualidade na educação por 
meio de um concurso de produção de textos que premia alunos do  
5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. A iniciativa  
é desenvolvida em parceria com o Ministério da Educação e coordenação 
técnica do CENPEC. A websérie Meu lugar tem histórias – Olimpíada 
de Língua Portuguesa: uma escrita sobre o Brasil percorre as diferentes 
histórias de seis estudantes e uma professora que, ao participarem da 
Olimpíada, vivenciaram um caminho de transformações, aprendizados  
e abertura para novas oportunidades.

https://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.itausocial.org.br/noticias/webserie-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-apresenta-trajetorias-impactadas-pela-leitura-e-escrita/
https://www.itausocial.org.br/noticias/webserie-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-apresenta-trajetorias-impactadas-pela-leitura-e-escrita/
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Mergulhe nesta pauta

Nesta entrevista sobre as reflexões acerca da alfabetização, letramento  
e multiletramentos, tendo como norte o debate nos últimos anos  
e perspectivas para o futuro, Claudia Petri – coordenadora da área 
de implementação regional e mestre em educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) – conversa com:

Cristiane Mori 

Cristiane Mori é mestre em Linguística pela UNICAMP, professora do 
Curso de Pedagogia no Instituto Singularidades. É coordenadora de 
cursos online do Programa Escrevendo o Futuro e atua com formação 
inicial e continuada de professores em redes públicas e privadas de 
ensino. Integrou a equipe de redatores da BNCC, em Língua Portuguesa – 
Ensino Fundamental 

Itaú Social – Especial Valor da Leitura – Alfabetização, letramento  
e multiletramentos

https://soundcloud.com/user-138772522
https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-alfabetizacao-letramento-e-multiletramentos
https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-alfabetizacao-letramento-e-multiletramentos
https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-alfabetizacao-letramento-e-multiletramentos
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A leitura é uma questão  
de direito

Parte da série “O valor da leitura: legado e inspirações para  
a nova década”, a perspectiva do direito nos guia no panorama  
do Brasil leitor.

A partir de um olhar histórico sobre as questões-chave no campo do livro 
e da leitura, a perspectiva do direito emerge como aspecto fundamental. 
Políticas públicas, equidade, representatividade e inclusão. Esses são 
alguns dos tópicos que serão tratados a seguir, tendo como objetivo  
a reflexão contextual no tema da leitura. O especial, da série O valor da 
leitura: legado e inspirações para a nova década, conta ainda como 
uma curadoria de conteúdos para quem quer saber mais sobre todos 
esses assuntos.

Episódio 2

https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
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Por trás dos números – o Brasil “em matéria  
de livros e letras”

Por: Fernanda Zanelli – especialista da área de comunicação do Itaú Social  
e mestranda em ciência da informação, pela Escola de Comunicação e Artes  
da Universidade de São Paulo (ECA-USP) 

Escreveu Conceição Evaristo – em uma das suas célebres 
obras – que coronelzinho, um dia, resolveu ensinar “os sinais, 
as letras de branco”, para o pai de Ponciá Vicêncio. Ele que 
era “pajem do sinhô-moço, escravo do sinhô-moço, tudo do 
sinhô-moço, nada do sinhô-moço”, como enfatiza a autora. 
Mas o tal sinhô-moço logo desistiu, justamente quando 
percebeu que negro era capaz de aprender. E, depois disso, 
diz o texto literário, “o pai de Ponciá Vicêncio, em matéria de 
livros e letras, nunca foi além daquele saber”.

Quantos de nós já ouviram a frase “brasileiro não lê”? Ou 
ainda, quantas vezes esse argumento já emergiu em nossas conversas? 
Resta pouco a fazer após essa sentença. O tom fatalista reside na direção 
oposta de uma sociedade que se quer crítica, portanto, em constante 
movimento. A frase pesa ainda sobre ombros solitários daqueles que “em 
matéria de livros e letras, nunca foram além”. Do pai de Ponciá ao leitor de 
2,6 livros por ano – média brasileira sobre o hábito de leitura segundo a 
pesquisa Retratos da Leitura divulgada em 2020 –  o resultado é uma 
nação conhecida por seus não leitores.

Para um país que não problematiza suas contradições, a palavra 
“escolha” muitas vezes é vista como decisiva para separar os brasileiros 
leitores (aqueles que leram ao menos 1 livro nos últimos 3 meses) dos não 
leitores, como se a não leitura versasse apenas sobre uma questão de 
gosto (ou não) pelos livros. Nessa esteira, as diferentes condições de vida 

https://www.prolivro.org.br/2020/11/03/5a-edicao-da-pesquisa-retratos-da-leitura-no-brasil-faz-um-raio-x-do-comportamento-leitor/
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precisam compor a conta das desigualdades do acesso e apropriação 
social da cultura letrada, pois é também sobre isso que tratam os direitos 
humanos. Para o sociólogo e crítico literário Antonio Candido, os direitos 
humanos têm relação direta com aquilo que é considerado indispensável. 
E sobre o indispensável, o autor também se refere ao direito de ler 
Dostoiévski, ou ouvir os quartetos de Beethoven, como ele coloca no 
texto clássico Direito à leitura. 

A ausência da leitura não é uma falha individual,  
mas uma questão coletiva. 

Assim como não se trata de um fenômeno isolado da ação do tempo. 
As muralhas que separam livros de leitores são antigas – sedimentadas 
por disparidades sociais há centenas de anos – e se refletem não só na 
dificuldade de aquisição dos títulos como bens culturais, mas também 
na dificuldade de enxergar o valor da leitura como prática social. 
Amadurecer o debate sobre esse tema significa, porém, ir mais fundo. 
Significa perguntar-se, por exemplo: quem decide o que deve ser lido? 
Já na década de 1980, a antropóloga e professora Lélia Gonzalez se 
dedicava a essa discussão. Em suas palavras:

“Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde 
mandam a gente estudar, se fala da efetiva contribuição das classes 
populares, da mulher, do negro, do índio na nossa formação histórica 
e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles.“ 

“O perigo da história única”, e todo debate que o tema suscita, como 
bem salienta a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie em  
sua obra, expõe as camadas profundas das assimetrias de poder, que  
não só circunscrevem o acesso à leitura e à escrita, mas também  
à produção e à eleição do que é legitimado como saber e o que não é. 

https://www.geledes.org.br/por-um-feminismo-plural-o-ativismo-de-lelia-gonzalez-no-jornal-mulherio/
https://www.geledes.org.br/por-um-feminismo-plural-o-ativismo-de-lelia-gonzalez-no-jornal-mulherio/
https://www.geledes.org.br/por-um-feminismo-plural-o-ativismo-de-lelia-gonzalez-no-jornal-mulherio/
https://www.geledes.org.br/por-um-feminismo-plural-o-ativismo-de-lelia-gonzalez-no-jornal-mulherio/
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Apenas uma nação que lê a pluralidade de suas vozes pode  
ser considerada, de fato, uma nação leitora. 

É preciso reconhecer, no entanto, que o alcance desse debate é também 
fruto de uma perspectiva que se consolidou nos últimos anos. O 
histórico de políticas públicas nesse campo, bem como a efervescência 
de iniciativas da sociedade civil – que encontraram na 
contemporaneidade terreno fértil para se fortalecer 
– avançaram na perspectiva de escavar contradições 
fundantes dos dilemas sociais. Há de se acreditar que o 
legado dessas iniciativas é, em alguma medida, irreversível. 
 
Mais do que isso, é preciso falarmos mais sobre 
o “Brasil que lê”, como propõe a Rede Nacional de 
Bibliotecas Comunitárias (RNBC) e o Centro de Cultura 
Luiz Freire. Isso porque a vivência de um direito costuma 
estender raízes, invisíveis na superfície, porém fortes e 
capazes de estabelecer conexões mais profundas do que as lentes do 
presente estão preparadas para captar. 

http://cclf.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Ebook-OBrasilquele-1.pdf
http://cclf.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Ebook-OBrasilquele-1.pdf
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Saiba mais sobre

Leitura e equidade

O conceito de equidade está ligado de forma intrínseca aos termos 
“justiça” e “igualdade”. Sua definição é dada por Aristóteles como  
a necessidade de auxiliar a lei quando ela é insuficiente, fazendo-se,  
assim, justiça. Quando se trata de equidade social, parte-se do 
entendimento de que não existe uma igualdade real de condições  
e oportunidades no país e, por isso, são necessárias leis, medidas  
e mecanismos para promover inclusão nas instâncias privadas  
e públicas. 

O agravamento das condições de desigualdade passa por marcadores 
sociais como renda, raça, gênero e região. Para se ter um exemplo, os 
índices de analfabetismo no país são maiores entre a população não 
branca. De acordo com o Indicador de Analfabetismo Funcional (INAF), 
em 2018, a taxa de analfabetos absolutos (aqueles que não conseguem 
ler palavras e frases) era de 8%. Entre os brasileiros de 15 a 64 anos que  
se declararam brancos, apenas 4% aparecem como analfabetos, 
enquanto essa taxa é de 7% e 11% entre os que se declararam pardos 
e pretos, respectivamente. Dos que foram considerados analfabetos 
funcionais pelo INAF, dois terços (67%) eram pretos ou pardos. 

É papel das políticas públicas e programas sociais considerar a equidade 
social (e racial) como central em sua atuação, já que não há outra forma 
de reduzir as disparidades sociais que historicamente incidem sobre  
a população. 
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Leitura inclusiva

Incluir é integrar, abranger sem exceção. Uma educação inclusiva integra 
alunos e alunas com deficiência em escolas regulares por meio de uma 
abordagem que considera as particularidades de cada estudante como 
diversidade, e não obstáculo. 

Na educação inclusiva, os espaços são adaptados para o convívio de 
todos, assim como os materiais utilizados nas atividades, incluindo o livro 
e a sua leitura. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) considera livro em formato 
acessível, arquivos digitais reconhecidos e acessados por softwares 
leitores de telas ou outras tecnologias assistidas que permitam leitura 
de voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes ou 
impressão em braile.
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Por dentro da história

Para entender o contexto da leitura no Brasil, é preciso voltar muitos 
anos em nossa história. Confira alguns marcos das últimas décadas.

1970 
Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas – SEBPS: criado com o 
principal objetivo de incentivar a leitura por meio de apoio e valorização 
das bibliotecas públicas estaduais, municipais e comunitárias (decreto  
nº 22.103, de 4/11/1970).

1988
Estatuto da Fundação Nacional Pró-Leitura: a Fundação Nacional Pró-
Leitura (Pró-Leitura), entidade de natureza cultural, com personalidade 
jurídica de direito privado, instituída por autorização da Lei n° 7.624, de 5 de  
novembro de 1987, com duração por prazo indeterminado, com sede e foro  
na cidade de Brasília – Distrito Federal e atuação em todo o território 
nacional. É regida pelo Estatuto (decreto nº 95.674, de 27 de janeiro de 1988).

1990
Fundação Biblioteca Nacional: composta pela Biblioteca Nacional, 
com sua biblioteca subordinada a Euclides da Cunha, do Rio de Janeiro, 
e o Instituto Nacional do Livro. É considerada pela Unesco uma das dez 
maiores bibliotecas nacionais do mundo; é também a maior biblioteca  
da América Latina.  

1992 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas – SNBP: atua em articulação 
e parceria com 27 Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas (SEBPs),  
a fim de fortalecer as ações de estímulo ao livro, à leitura e às bibliotecas.

http://snbp.cultura.gov.br/sebps
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7624.htm
https://www.bn.gov.br
http://snbp.cultura.gov.br/
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1997
Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE: tem o objetivo  
de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura de alunos  
e professores, por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, 
pesquisa e referência.

2003
Política Nacional do Livro (Lei nº 10.753): é a estratégia permanente  
de promoção do livro, da leitura, da escrita, da literatura e das bibliotecas 
de acesso público no Brasil. 

 
2006 
Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL (Decreto nº 7559): produto 
de uma ação liderada pelo governo federal, por meio do Ministério 
da Cultura e Ministério da Educação, que consolidou o resultado de 
sugestões de representantes de todas as cadeias relacionadas à leitura, 
e também de educadores, bibliotecários, universidades, especialistas em 
livro e leitura, organizações da sociedade, empresas, governos estaduais, 
prefeituras e interessados em geral.

2008 
Lei nº 11.645 – História e Cultura Afro-brasileira e Indígena: política 
que altera a Lei nº 9.394, de 1996, e estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino  
a obrigatoriedade das temáticas ligadas a identidades afro-brasileira  
e indígena.

http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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2010 
Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares (Lei nº 12.244 de 24 
de maio de 2010): determina que todas as instituições de ensino do país, 
públicas e privadas, deverão desenvolver esforços progressivos para 
constituírem bibliotecas com acervo mínimo de um título para cada aluno 
matriculado. 

 
2015 
Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015): também chamada de 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe sobre autonomia e a 
capacidade desses cidadãos para exercerem atos da vida civil em 
condições de igualdade com as demais pessoas.

2017 
Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD (Decreto 
nº 9.099): destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, 
pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática 
educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas  
de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital  
e também às instituições de educação infantil comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com  
o Poder Público. 

2018
Política Nacional de Leitura e Escrita – PNLE (Lei n° 13.696/2018): 
destinada à promoção do livro, da leitura, da escrita, da literatura e das 
bibliotecas de acesso público no Brasil. Seu conteúdo é resultado de 
discussões realizadas ao longo de dez anos por meio das atividades  
do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). É popularmente conhecida 
como Lei Castilho. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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Amplie seus conhecimentos

Para Ler

Retratos da Leitura no Brasil (2019) 
Trata-se da quinta edição da pesquisa, realizada pelo Instituto Pró-Livro  
e Itaú Cultural em 2019 e divulgada em 2020. 
 
O Brasil que lê: bibliotecas comunitárias e resistência cultural  
na formação de leitores 
Pesquisa do Centro de Cultura Luiz Freire e Rede Nacional de Bibliotecas 
Comunitárias (RNBC), 2018. 
 
Por que o brasileiro não lê e um pouco mais além disso 
Por Dulcelino Neto, redator e autor de contos, romances e histórias  
em quadrinhos, 2017.

Para Ouvir

Paiol Literário 
O podcast é uma parceria do Itaú Cultural com o jornal de literatura. 

Rascunho. O programa traz entrevistas com autores e críticos gravadas 
durante os encontros do projeto Rascunho, desenvolvido pelo jornal 
desde 2006 em Curitiba (PR).

https://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-brasil-2/apresentacao/
https://rnbc.org.br/publicacao/
https://rnbc.org.br/publicacao/
https://dulcelino.medium.com/por-que-o-brasileiro-n%C3%A3o-l%C3%AA-e-um-pouco-mais-al%C3%A9m-disso-c1f1d229acf8
https://www.itaucultural.org.br/secoes/podcasts/paiol-literario
https://rascunho.com.br/
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Para Ver

A importância da leitura 
Programa Conexão Futura debate o papel da leitura na formação do 
indivíduo e mostra alternativas presenciais de estímulo aos leitores. 
Programa exibido em 2015. 
 
Direitos Humanos e leitura 
Mesa do II Seminário Internacional Arte Palavra e Leitura 2019. Confira 
também o documentário sobre o evento que reuniu mais de duas mil 
pessoas para discutir racismo, desigualdade social, feminismo, direitos 
humanos e comunidade. E como tudo isso se relaciona com a educação,  
a literatura, a leitura e a escrita.

Para Navegar 

Rede de Leitura Inclusiva 
Criada pela Fundação Dorina Nowill para Cegos com a perspectiva de 
fomentar o acesso à leitura e à informação para pessoas com deficiência. 
Busca, além de fornecer livros acessíveis, engajar os profissionais que 
atuam como intermediários da leitura para que esse público também seja 
contemplado em suas atividades. Confira vídeo sobre a iniciativa.

Rede Leitura e Escrita de Qualidade para Todos (LEQT) 
Rede temática do GIFE que reúne atores do investimento social privado, 
sociedade civil, setor público, academia, autores, educadores e outros 
agentes do campo da leitura e escrita. Entre outras ações, a LEQT 
desenvolveu um conjunto de indicadores para ser utilizado como 
parâmetro avaliativo ou de monitoramento em projetos do campo  
da leitura.

https://www.youtube.com/watch?v=KuXCrpx_Grk
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=T2DtxmQJt8o
https://www.youtube.com/watch?v=KuXCrpx_Grk
https://www.youtube.com/watch?v=dwDizj41AB8
https://redeleiturainclusiva.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=rR0ZqIRBPuc
https://gife.org.br/atuacao-em-rede/leitura-e-escrita/
https://sinapse.gife.org.br/download/indicadores-leqt-qualidade-em-projetos-de-leitura
https://sinapse.gife.org.br/download/indicadores-leqt-qualidade-em-projetos-de-leitura
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Práticas Inspiradoras

Leia para uma Criança 

Com dez anos de experiência, o programa, destinado ao fomento  
à leitura infantil, está ancorado em iniciativas de formação, ações de 
mediação de leitura e disponibilização de literatura de qualidade para 
crianças. Além de contar com versões dos livros em braile, o programa 
disponibiliza versões audiovisuais de obras com recursos  
de acessibilidade. Conheça as obras.

Instituto Pró-Livro 

Fundada em 2006, a organização tem como missão transformar o Brasil 
em um país de leitores. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada 
pelo IPL a partir de 2007, é a única pesquisa em âmbito nacional que 
avalia o comportamento leitor do brasileiro. Em sua quinta edição,  
a pesquisa é considerada referência quando se trata de índices e hábitos 
de leitura dos brasileiros e subsidia importantes estudos acadêmicos 
e outras pesquisas nas áreas de educação e leitura. O IPL também 
organiza o Prêmio IPL – Retratos da Leitura, que busca homenagear 
organizações que desenvolvem práticas de incentivo à leitura.

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros-acessiveis/
http://plataforma.prolivro.org.br/premio.php
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Mergulhe nesta pauta

Nesta entrevista sobre as políticas públicas do livro e da leitura em 
perspectiva histórica, Dianne Melo – coordenadora da área de 
Engajamento e Leitura do Itaú Social e especialista em linguagem 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) –  
conversa com:

José Castilho 

Doutor em Filosofia/USP, docente na FCL-UNESP, editor, gestor público, 
autor e consultor. Dirigiu a Editora Unesp, o Plano Nacional do Livro  
e Leitura (PNLL), e a Biblioteca Pública Mário de Andrade.

Itaú Social – Especial Valor da Leitura – Políticas Públicas de leitura 
e escrita

https://soundcloud.com/user-138772522
https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-politicas-publicas-de-leitura-e-escrita
https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-politicas-publicas-de-leitura-e-escrita
https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-politicas-publicas-de-leitura-e-escrita
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O sonho é a matéria-prima   
da literatura

A importância da leitura literária é mais um tema da série “O valor da 
leitura: legado e inspirações para a nova década”.

Neste especial sobre a leitura literária, parte da série “O valor da leitura: 
legado e inspirações para a nova década”, não poderiam faltar 
histórias. Você vai acompanhar, em cada indicação de conteúdo, projetos 
e experiências inspiradoras, histórias de pessoas e organizações que 
dedicam à literatura suas trajetórias de vida e atuação. O podcast da vez 
é com Tino Freitas, autor de Com que roupa irei para a festa do rei, livro 
da campanha Leia para uma Criança 2020. Acompanhe!

Episódio 3

https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
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O chamado da literatura 

Por: Fernanda Zanelli – especialista da área de comunicação do Itaú Social  
e mestranda em ciência da informação, pela Escola de Comunicação e Artes  
da Universidade de São Paulo (ECA-USP) 

Conor tinha pesadelos recorrentes com uma criatura 
aterrorizante. Tratava-se de uma imensa árvore, com seus 
galhos retorcidos, olhos faiscantes e passos que fazia  
o mundo todo estremecer. Bom, pelo menos foi assim que 
ela apareceu para mim enquanto lia O chamado do monstro, 
do escritor Patrick Ness. Mas tudo que a criatura fazia era 
levar o menino para dentro de três de suas histórias para 
que, ao final, ele fosse convocado a contar a sua própria 
história. Não se pode afirmar, no entanto, que a intenção era 
de todo inocente, “histórias são o que há de mais selvagem”, 
advertiu a criatura. E continuou: “Você vai me contar a quarta história – 
repetiu o monstro –, e ela será a verdade”. Esse trecho da obra de Ness, 
retirado do precioso diálogo entre um monstro e um menino, será minha 
deixa para iniciar este texto sobre a leitura literária e suas imprevisíveis 
possibilidades.

Na literatura, a ficção costuma contar verdades. Talvez por isso, a muitos 
de nós, elas causem medo. Afinal, ao entrar no território selvagem das 
histórias é bem possível que encontremos partes escondidas de nós.  
A literatura convoca àquilo que “torna humano um ser humano:  
a capacidade de sair de si mesmo e de se transformar em outro, em 
outros, modelados pela argila dos nossos sonhos”, afirma o escritor 
peruano Mário Vargas Llosa. Antonio Candido, sociólogo e crítico 
literário, também acredita que a literatura é feita dos sonhos das 
civilizações, já que, para ele, não haveria equilíbrio social sem isso, da 
mesma forma que “não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho 
durante o sono”, como ele diz.
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Ainda que esse encontro com nossas verdades, por vezes, seja habitado 
por monstros, o real pesadelo começa quando há recusa ao chamado 
que as histórias nos fazem. 

O que acontece a uma sociedade que recusa a própria literatura? 

Quais os efeitos de uma sociedade que enxerga seus textos de ficção 
apenas pelas lentes do treinamento para o domínio do código, ou 
apreensão de uma lição, “a moral da história”, deixando escapar tudo  
que a arte pode nos despertar?

Ironicamente, estudos neurocientíficos já comprovam que, para 
desenvolver novas habilidades em determinado campo, como o da 
escrita, passar mais tempo em contato com atividades artísticas pode  
ser muito mais efetivo do que treinar excessivamente a cognição.  
A prática de atividades sociais e culturais é a chave para a conquista de 
funções cerebrais básicas para nossa vida em sociedade. É nesse ponto 
que a literatura se conecta a uma proposta de educação que reconhece 
na realidade a sua base, e a partir dela traça seus objetivos em prol do 
desenvolvimento humano em todas as suas dimensões: emocionais, 
culturais, intelectuais ou físicas. 

A forma como concebemos nossas identidades – que são 
afetadas pelos “germes de mundo” a que estamos expostos 
– depende do contato com referências que possam ser 
ressignificadas à luz de nossas particularidades como sujeitos 
e como nação. Assim, para que essas referências sejam 
múltiplas, é preciso reafirmar, por exemplo, a presença da 
literatura negra e indígena (ler vocábulos sobre o assunto 
a seguir), pois carregam em seu cerne o fio de um traçado 
histórico que não pode ser rompido. Só ele pode nos guiar  
para uma sociedade mais justa e plural. 

https://www.youtube.com/watch?v=axAfpYtjRVI
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Há outros aspectos da literatura que tampouco podem ser subestimados. 
A literatura não só cava um túnel para dentro de sentimentos mais 
profundos, como também abre janelas por onde podemos alcançar 
outras paisagens de mundo. E assim é possível tocar  
o solo que nunca pisamos, sentir o sabor de pratos que  
não comemos, respirar fragrâncias desconhecidas, de forma 
que nossas bagagens simbólicas se renovam e se ampliam. 
Quando um adulto lê para uma criança, por exemplo,  
a comunhão do imaginário cria uma atmosfera mágica,  
uma nova oportunidade de conexão. Compartilhar 
aventuras pode ser um tipo diferente de abraço, um jeito 
especial de dar boa noite e desejar bons sonhos. 
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Saiba mais sobre

Literatura e a temática negra

O racismo que estrutura a sociedade brasileira deixa sequelas em 
diversas dimensões, tais como econômica, política e social. Um dado 
que evidencia a gravidade desse quadro é que, sendo mais da metade 
da população brasileira negra (50,7%), segundo o último Censo (2010) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está acima de 70%  
os que vivem em situação de extrema pobreza. 

Nessa esteira, a dimensão cultural também carrega os reflexos do 
racismo estrutural. No campo da literatura, por exemplo, historicamente, 
pessoas negras são representadas em condições de subalternidade ou 
de maneira estereotipada, reproduzindo dinâmicas de uma sociedade 
escravocrata e restringindo simbolicamente a identidade negra a esse 
aspecto. 
 
A literatura de temática negra é legítima quando traz consigo  
a riqueza da ancestralidade negra, do legado da negritude como fonte 
de identificação e reconhecimento, desconstruindo hierarquizações que 
estão no cerne da sociedade. 
 
A prioridade de fomento à literatura desenvolvida por autores negros  
é fundamental, pois é também efeito do racismo estrutural o fato de que 
a população negra é frequentemente colocada no lugar de analisada,  
e não de analista, ou seja, autores de suas próprias narrativas de mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=_R6kQUs_2Ko&list=PLMwCZTyHngImIKjbxy5TXqzacWXNjydfP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_R6kQUs_2Ko&list=PLMwCZTyHngImIKjbxy5TXqzacWXNjydfP&index=3
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Literatura e a temática indígena

Embora seja comum nos referirmos aos povos indígenas como se 
pertencessem a uma categoria homogênea, é sempre bom lembrar que 
temos em território nacional cerca de 305 etnias e 274 línguas indígenas. 
Diversidade que carrega consigo características próprias: desde questões 
relacionadas ao vínculo com território, até costumes, crenças e práticas 
sociais específicas. 

Essa pluralidade abre fronteiras para um debate sobre a forma 
estereotipada com que os indígenas são representados na sociedade, 
remetendo à ideia romantizada de que são povos que vivem na floresta, 
sem contato com a civilização, como se sua legitimação como povo 
originário estivesse condicionada à não relação com a sociedade  
e ao mundo contemporâneo. 

A literatura de temática indígena – quando condizente com o retrato 
da diversidade e dos povos indígenas como cidadãos de direito que 
compõem a sociedade – há um papel fundamental de desconstrução 
desse estereótipo, portanto, também do racismo que ele carrega. 
 
Importante enfatizar que o uso da palavra temática é para distinguir 
a literatura que é produzida por autores indígenas daquela que faz 
referência à temática (mas não necessariamente foi produzida por 
indígenas). Sobre isso, o fato de os povos indígenas terem sido dizimados 
ao longo da história e colocados como primitivos em uma perspectiva 
colonizadora contribuiu para a ausência sistemática dos autores 
indígenas no campo da literatura. A prioridade de fomento à literatura 
desenvolvida por autores indígenas é fundamental, já que desse modo 
podem exercer autoridade sobre visões de mundo que lhes são próprias.

https://www.youtube.com/watch?v=zGYZh-NaR9c&list=PLMwCZTyHngImIKjbxy5TXqzacWXNjydfP&index=4
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5

Sobre a mediação de leitura para crianças 

Toda criança tem o direito de:

Observar os livros e as pessoas lendo, ver 
como elas se comportam e reagem durante  
as leituras. 

Familiarizar-se com os diferentes espaços  
onde os adultos realizam as leituras e poder 
escolher seus lugares prediletos para escutar 
as histórias ou ler sozinha. 

Conhecer ou ler o livro com o seu corpo – 
sentar em cima, bater na capa, morder etc. – 
e ao escutar uma história pode ficar sentada, 
deitada e em pé. 

Escutar muitas histórias na voz de pessoas 
queridas todos os dias. Assim, os adultos  
podem demonstrar afeto, conversar, mostrar  
e nomear as coisas do mundo. 

Aprender como um livro se organiza  –  
identificar a capa, o início da história, virar 
páginas e terminar as histórias, bem como 
conhecer a diversidade de livros – tamanhos  
e formas, tipos de letras, ilustrações, autores  
e ilustradores. 
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Ouvir o texto escrito tal como o autor  
o criou, sem alterações feitas pelo adulto  
que o lê em voz alta. As palavras estranhas  
e diferentes ampliam o conhecimento. 

Participar com seu silêncio, perguntar  
e conversar durante a escuta das histórias.  
As crianças pequenas falam espontaneamente 
sobre o que reconhecem, suas descobertas  
e dúvidas. 

Brincar imaginativamente com os 
personagens, ilustrações, sonoridade das 
palavras e situações dos livros, criando 
sua própria história. Elas podem rir, sonhar, 
entristecer-se, movimentar-se, surpreender-se  
ou sentir uma pontinha de medo. 

Reconhecer e conhecer por meio do livro 
várias situações do cotidiano das pessoas 
do seu grupo ou de grupos diferentes. 

Escutar várias vezes a mesma história, sem 
necessariamente olhar para o livro e para as 
suas ilustrações e, se não gostar de alguma 
história, interromper a leitura. 

Fonte: Acervo Leia para uma Criança – Guia mediação de leitura 

6

7

8

9

10
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Amplie seus conhecimentos

Para Ler

A constituição de uma comunidade de leitores na escola 
Texto escrito por Sandra Mayumi Murakami Medramo, Revista Emília  
e CEDAC, 2017. 
 
Rascunho 
Publicação literária: traz ensaios, resenhas, entrevistas, textos  
de ficção e ilustrações.

Vivendo e Aprendendo 
O artigo aborda o tema das artes e atividades culturais para  
o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Revista Quatro cinco um 
Publicação dedicada ao campo do livro e da leitura, conta com  
editorias, como resenhas, colunas, notícias e muito mais.

Para Ouvir

Como começar 
Podcast mensal do Nexo sobre cultura, que explora a obra de um 
autor ou movimento, dos clássicos às novidades, do erudito ao pop. 
Alguns episódios da série abordam obras e autores da literatura infantil, 
incentivando a leitura para crianças.

Para Ver

Festival Leia em CASA 
Neste episódio do Festival Leia em Casa, uma iniciativa do programa 
homônimo, a escritora e narradora de histórias Kiara Terra dá dicas  
de como ler para as crianças com verdade e paixão.

https://revistaemilia.com.br/a-constituicao-de-uma-comunidade-de-leitores-na-escola/
https://rascunho.com.br/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/06/22/internas_opiniao,865751/vivendo-e-aprendendo.shtml
https://www.quatrocincoum.com.br/br/home
https://www.nexojornal.com.br/podcast/como-comecar/
https://www.youtube.com/watch?v=_yzrSVdvs58
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Seminário A Escrevivência de Conceição Evaristo 
Iniciativa do Itaú Social em parceria com a MINA Comunicação e Arte,  
o seminário buscou ampliar o debate sobre o conceito de Escrevivência, 
criado por Conceição Evaristo há 25 anos, que também marcou  
o lançamento da publicação “Escrevivência: a escrita de nós – reflexões 
sobre a obra de Conceição Evaristo”.

Para Navegar 

Leia para uma Criança – 2020

A campanha que marca os dez anos do Programa Leia para uma Criança 
entrou no ar em outubro e traz duas obras inéditas para a coleção do 
programa: “A visita”, de Antje Damm e “Com que roupa irei na festa do rei”, 
de Tino Freitas e Ionit Zilberman.

Revista Emília

Publicação dedicada à democratização do livro e da leitura e à promoção 
de uma literatura de qualidade. Com uma seção dedicada à área 
educativa, reúne experiências e relatos de práticas para profissionais  
da educação.

Para Aprender

Cursos gratuitos da plataforma Polo

Ambiente de formação do Itaú Social que reúne formações práticas, 
certificadas e gratuitas para profissionais de redes públicas, organizações 
da sociedade civil e todos aqueles que atuam pela melhoria da 
educação. Uma novidade é o percurso Multiletramentos, composto por 
cursos, como “Leitura para bebês”, “Infâncias e leituras” e “Leitura para 
juventudes”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzwGCFEkEf4&list=PLMwCZTyHngIlJ17k5EuaCXTyDtW7wiAL3&index=1
https://www.itau.com.br/crianca
https://revistaemilia.com.br/
https://polo.org.br/multiletramentos/percurso/58/leitura-e-escrita
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Prática Inspiradora

Nascidos para ler 

Com o objetivo de fortalecer a leitura na primeira infância, a partir de uma 
perspectiva que articula saúde, educação e cultura, o projeto realizado 
em Parelheiros – pelas Organizações da Sociedade Civil IBEAC e Instituto 
Emília, em parceria com o Itaú Social – distribui gratuitamente exemplares 
de “seu primeiro livro” aos recém-nascidos da região, bem como realiza 
formações voltadas à produção coletiva no campo da literatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=gn6iAYFwUR0
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Mergulhe nesta pauta

Para falar sobre o campo da literatura no último decênio, Camila 
Feldberg – gerente da área de Fomento do Itaú Social e especialista 
em Sociopsicologia da Juventude e Políticas Públicas, pela Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) – conversa com:

Tino Freitas

Desde menino, o cearense Tino Freitas é apaixonado por histórias. Em 
1999, mudou-se para a cidade de Brasília, onde vive até hoje e desenvolve 
diferentes projetos relacionados à leitura e à formação de leitores. O autor 
tem mais de 20 títulos publicados, sendo que alguns deles já receberam 
importantes premiações, como o Prêmio Jabuti e o Prêmio Bienal, além 
do Selo Altamente Recomendável para Crianças, da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil-FNLIJ. Em 2020, a campanha Leia para uma 
Criança distribui para todo o Brasil a sua obra “Com que roupa irei para  
a festa do rei”. 

Itaú Social – Especial Valor da Leitura – Literatura e leitura na infância

https://soundcloud.com/user-138772522
https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-literatura-e-leitura-na-infancia
https://soundcloud.com/user-138772522/especial-valor-da-leitura-literatura-e-leitura-na-infancia
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O livro e a leitura: as fronteiras 
em movimento

As transformações no campo da leitura podem ser oportunidades  
para que novos projetos cresçam. Confira o último especial da série!

A série “O valor da leitura: legado e inspirações para a nova 
década” chega ao seu último especial. O assunto é a leitura e o livro  
como conceitos em movimento. Você vai conhecer ainda a riqueza de 
projetos que emergem das organizações, coletivos e iniciativas  
de pessoas dedicadas ao tema, nas ruas e nas redes. Confira!

Episódio 3

https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
https://www.itausocial.org.br/noticias/serie-o-valor-da-leitura-legado-e-inspiracoes-para-a-nova-decada/
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Leitura e transformações – o virar das páginas 

Por: Fernanda Zanelli – especialista da área de comunicação do Itaú Social  
e mestranda em ciência da informação, pela Escola de Comunicação e Artes  
da Universidade de São Paulo (ECA-USP) 

É bem possível que antes de qualquer fruto mordido, 
antes até do primeiro respiro, as histórias já estivessem 
por aí, espalhadas no ar. São elas que testemunham o 
tecer paciente do tempo, cada gesto, fagulha sutil que 
troca as coisas de lugar. Algumas delas foram parar 
em páginas, e das páginas para os livros, e deles para 
corredores estreitos, paredes erguidas por palavras, 
empilhadas em estantes, bancas, caixas, pontos de ônibus 
e até geladeiras velhas. Há muitas delas habitando vozes 
em rodas, saraus e prosas na rua, nas ladeiras e vielas.

Desde a primeira edição, o “lugar onde vivo” é tema da Olimpíada de 
Língua Portuguesa, parte do programa Escrevendo o Futuro. É simples 
explicar, não existe escrita alheia à experiência de morar e conviver. Assim 
como a experiência da leitura não está restrita às fronteiras das páginas 
e das bibliotecas. O lugar do livro e da leitura é no espaço do mundo, 
transbordando os limites das instituições e dos armários trancados para 
habitar a imaginação e os saberes de quem as evoca. Ainda que, é preciso 
reconhecer, muitas vezes são as bibliotecas públicas, comunitárias e 
escolares que esticam seus braços para além dos muros e alcançam 
novos leitores, e por eles suas famílias e comunidades, nutrindo territórios 
que florescem pela ação de ler.

Para a maior parte das pessoas, o lugar onde se lê importa menos que 
o ponto a que se quer chegar. A mobilidade social é umas das principais 
motivações para a leitura – pelo acesso ao conhecimento, atualização 
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e crescimento profissional. A conquista do saber como projeto de vida 
está no dia a dia do brasileiro, que encontra na educação uma porta 
aberta para uma vida melhor. É por isso que, historicamente, os espaços 
dedicados aos livros são também arenas de debate político, 
instância de reivindicação de direitos e locus primordial para o fazer 
das políticas públicas. 

Não é de hoje que o mundo nos desafia a abrir mão de velhos guias para 
desbravarmos as trilhas que estão em curso. A Era da Informação chegou 
mudando problemas, soluções e contradições. O espaço e o tempo 
ganharam novos significados, a geografia se torna borrada à medida que 
a convivência está cada vez menos relacionada ao encontro presencial. 
As histórias, que antes estavam no ar (como mencionado no início deste 
texto), agora também estão nas redes, nos códigos, nas narrativas que  
se forjam no intercâmbio das relações.

A leitura já está no ambiente digital, ainda que, como 
uma recém-nascida, demande olhares atentos para seus 
primeiros passos. Mesmo que tenhamos mais perguntas 
do que respostas, uma certeza se mostra cada vez mais 
evidente: a de que é necessário resistirmos à tentação 
de compreender esse fenômeno com as mesmas lentes 
com as quais sempre olhamos para o livro tradicional. 
Buscar essa comparação não parece ser o caminho mais 
promissor para decifrarmos as dinâmicas sociais que estão 
se transformando a partir da relação com a tecnologia. 

As fronteiras do livro e da leitura estão se movimentando rápido. Esse 
é o ritmo da informação no mundo contemporâneo. As experiências 
são múltiplas, e é possível que o acolhimento dessa pluralidade seja 
justamente o que nos falta para iniciar um novo percurso em busca de 
uma nação leitora. 
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Saiba mais sobre

Bibliotecas comunitárias

A ausência de políticas públicas por parte do Estado brasileiro na área do 
livro e da leitura gera lacunas, que, em alguma medida, são preenchidas 
por bibliotecas comunitárias. A maioria desses espaços, que surgem da 
necessidade e do desejo das comunidades de terem acesso aos bens 
de leitura, não recebe recursos governamentais e tem seus acervos 
compostos prioritariamente por doações. Essas bibliotecas geralmente 
compõem as ações de Organizações da Sociedade Civil – OSCs e são 
espaços estratégicos para a implementação das políticas do livro e da 
leitura, já que estão presentes em boa parte do território nacional. 

A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC), composta por 11 
redes locais e 115 bibliotecas comunitárias em nove estados, configura-se  
como um amplo movimento pela democratização do acesso ao livro, 
à leitura, à literatura e às bibliotecas, sob a perspectiva da leitura como 
direito humano. A RNBC teve origem na articulação das redes de 
bibliotecas comunitárias incentivadas pelo Programa Prazer em Ler – 
ação de apoio e incentivo à leitura criada pelo Instituto C&A, em 2006,  
e apoiada pelo Itaú Social desde 2018 –, que mobilizou espaços de leitura 
mantidos por organizações sociais e culturais da sociedade civil em 
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comunidades com vulnerabilidade social, atuando na garantia de direitos 
básicos. 

Multiletramentos

A convergência tecnológica e a divergência cultural caracterizam 
contextos em que os novos meios de comunicação e as comunidades 
globais interconectadas afetam diretamente os usos da linguagem. 
Refletindo as mudanças sociais e tecnológicas atuais, ampliam-se e 
diversificam-se não só as maneiras de disponibilizar e compartilhar 
conhecimentos, mas também de lê-los e produzi-los. No contexto 
contemporâneo, portanto, muitas são as menções a textos multimodais, 
à medida que incorporam em suas narrativas diferentes formas 
de organizar a informação, mesclando imagens (estáticas ou em 
movimentos), músicas, fala, sonoplastias etc. Nessa perspectiva, o 
conceito de multiletramentos é um fato, já que o interlocutor precisa 
mobilizar múltiplos letramentos para compreensão da mensagem. 

A abordagem está em consonância com os preceitos da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) – conjunto de aprendizagens essenciais 
a ser desenvolvido ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica – de preparar o educando para a vida social e profissional e para 
o pleno exercício da cidadania. Das dez competências gerais da BNCC, 
duas abrangem o uso da tecnologia pelos alunos de maneira direta e 
expressiva. Enquanto uma se refere ao digital como uma das linguagens 
a ser utilizada, a outra foca no aprofundamento de seu uso de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética.
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Por dentro da sociedade civil

Para além dos espaços tradicionais de divulgação e consumo de 
literatura, têm se espalhado país afora, sobretudo nas periferias 
brasileiras, experiências culturais, formais e não formais, protagonizadas 
por coletivos que anseiam ser representados na cena cultural. Confira  
a seguir algumas dessas iniciativas.

Associação Paulista de 
Bibliotecas e Leitura - 
SP Leituras 

Criada em 2010, tem como 
missão idealizar e desenvolver 
projetos que contribuam para 
o incentivo ao direito  
e à promoção da cultura, 
leitura e literatura.

Campeonato Brasileiro 
de Poesia Falada – 
SLAM BR 

Organizado anualmente 
pelo Núcleo Bartolomeu de 
Depoimentos/ZAP! SLAM, 
é o primeiro poetry slam 
(campeonato de poesia falada) 
nacional.

Bienal do Livro  
da Quebrada 

Projeto criado com a missão 
de dar protagonismo a outras 
narrativas, democratizar  
e levar “pra quebrada”  
a literatura.

Cooperifa 
Movimento cultural que,  
desde 2001, promove 
atividades poéticas no Bar  
do Zé Batidão, localizado  
na periferia da Zona Sul de  
São Paulo.

https://spleituras.org.br/quem-somos/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/programacao/index.php?p=28904
https://www.instagram.com/bienaldaquebrada/
https://cooperifa.com.br/
https://cooperifa.com.br
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Verde Vida 
Localizada no Crato, Ceará,  
a Organização da Sociedade 
Civil realiza atividades de 
fomento à leitura na zona rural, 
com a participação de crianças 
e adolescentes. Saiba mais 
sobre a iniciativa no episódio 
da série “Lugar de Livros”, da 
TV Cultura e do Itaú Social.

Festa Literária das 
Periferias – FLUP 
Festa literária internacional 
realizada desde 2012, cuja 
principal característica é 
acontecer em territórios 
tradicionalmente excluídos 
dos programas literários na 
cidade do Rio de Janeiro.

Balada Literária 
Balada literária: criada em 
2006, o festival foi fundado 
pelo escritor Marcelino Freire  
e já caminha para a 16ª edição. 
A Balada acontece também 
em Teresina (desde 2017)  
e Salvador (desde 2015).

Feira Literária da Zona 
Sul – Felizs 
Idealizada pelo Sarau do Binho 
e realizada desde 2015, a feira 
reúne autores e leitores  
na zona sul de São Paulo, 
potencializando ações 
individuais e coletivas.

https://www.youtube.com/watch?v=u_K8PaP1DVA&list=PLMwCZTyHngInzkUU_Ku4ljNXYNzPDWZok&t=133s
https://www.flup.net.br/
https://rascunho.com.br/noticias/balada-literaria-tera-programacao-mensal/
http://www.felizs.com.br/
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Amplie seus conhecimentos

Para Ler

Clubes de Leitura 
Catálogo online de clubes de leitura da cidade de São Paulo e de textos 
sobre teorias e práticas de leitura. 

Para Ouvir

Podcasts Literários 
Acesse uma lista com 70 podcasts sobre literatura e o mundo das 
histórias para começar a ouvir já. 

Para Ver

Tecnologia na Educação 
No canal do Porvir no YouTube, Anna Penido, diretora do Instituto 
Inspirare, fala do impacto da tecnologia na educação. 

Para Navegar

EducaMídia 
Programa do Instituto Palavra Aberta com apoio do Google.org e do  
Itaú Social, criado para capacitar professores e organizações de ensino  
e engajar a sociedade no processo de educação midiática dos jovens.

https://www.guiadasemana.com.br/literatura/noticia/clubes-de-leitura-em-sao-paulo
https://margens.com.br/2019/05/31/70-podcasts-literarios-e-sobre-o-mundo-das-historias-para-comecar-a-ouvir-ja/
https://tecnologia.porvir.org/
https://educamidia.org.br/
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Prática Inspiradora

Vaga Lume

Empoderar crianças de comunidades rurais da Amazônia a partir da 
promoção da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias como espaço 
para compartilhar saberes. Esse é o propósito da Organização da Sociedade 
Civil Vaga Lume, que, por meio da formação de mediadores de leitura e criação 
de bibliotecas comunitárias para crianças da Amazônia, promove intercâmbios 
culturais com a leitura, a escrita e a oralidade, com o objetivo de formar 
pessoas engajadas na transformação de suas realidades. A organização  
é parceira do Itaú Social no programa Leia para uma Criança.

Programa de apoio às bibliotecas comunitárias

Iniciativa do Itaú Social, o programa atua principalmente no âmbito das 
bibliotecas comunitárias, em parceria com a Rede Nacional de Bibliotecas 
Comunitárias (RNBC), apoiando organizações que atuam no fomento 
à leitura de forma democrática, na disponibilização de acervo, no 
fortalecimento de redes temáticas e territoriais no campo da leitura. Além 
disso, o programa promove ações para colocar em pauta a leitura como 
prioritária no país, articulando-as com políticas públicas que garantam  
o direito ao livro e à leitura. 

Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias

Movimento pela democratização do acesso ao livro, à leitura, à literatura  
e às bibliotecas sob a perspectiva da leitura como direito humano. Parceria 
do programa Prazer em Ler, a RNBC conta atualmente com 11 redes locais 
e 115 bibliotecas comunitárias nos estados do Pará, Maranhão, Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul. A coleção Entre-Redes – Percursos Formativos: Saberes das Bibliotecas 
Comunitárias, iniciativa da Rede, apresenta a experiência das bibliotecas 
registrada pelos seus próprios sujeitos. O Itaú Social apoia essa iniciativa. 

https://vagalume.org.br/?gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVacS21itxt7HPCP0vL18IpiJK4PIur1REEdTqSp5jAff-7OtnCdgruwaAif0EALw_wcB
https://www.itausocial.org.br/programas/formacao-de-profissionais-da-educacao/prazer-em-ler/
https://rnbc.org.br/redes-e-bibliotecas/



	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Button 1: 
	Page 2: 

	Button 3: 
	Page 2: 

	Button 4: 
	Page 2: 

	Button 5: 
	Page 3: 

	Button 7: 
	Page 3: 

	Button 8: 
	Page 3: 

	Button 57: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 58: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 59: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 9: 
	Page 6: 

	Button 11: 
	Page 6: 

	Button 12: 
	Page 6: 

	Button 13: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 14: 

	Button 15: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 14: 

	Button 16: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 14: 

	Button 17: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 13: 

	Button 19: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 13: 

	Button 20: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 13: 

	Button 21: 
	Page 15: 

	Button 23: 
	Page 15: 

	Button 24: 
	Page 15: 

	Button 25: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 27: 

	Button 27: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 27: 

	Button 28: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 27: 

	Button 29: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 26: 

	Button 31: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 26: 

	Button 32: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 26: 

	Button 33: 
	Page 28: 

	Button 35: 
	Page 28: 

	Button 36: 
	Page 28: 

	Button 37: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Button 39: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Button 40: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Button 41: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 38: 

	Button 43: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 38: 

	Button 44: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 38: 

	Button 45: 
	Page 40: 

	Button 47: 
	Page 40: 

	Button 48: 
	Page 40: 

	Button 49: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 

	Button 51: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 

	Button 52: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 

	Button 53: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 48: 

	Button 55: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 48: 

	Button 56: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 48: 



