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A idade das letras Enquanto avança o processo de alfabetização, aproximar os pequenos dos livros pode fazer toda a diferença 

• DÉBORA MENEZES 

 



 

Leitura para as crianças do projeto Roedores de Livros, em Ceilândia, DF: elas dão gritinhos de susto, querem sentir as páginas e fazer parte da história. Foto: 
Andressa Reze 

EM LISTA 



Quem disse que borracharia não é lugar para crianças? Em Sabará, a 25 quilômetros de Belo Horizonte, um desses 
estabelecimentos vive cheio de meninos e meninas. E eles não vão até lá para encher o pneu da bicicleta. 
Freqüentam o lugar em busca de livros. Isso mesmo: livros! É a Borrachalioteca, projeto vencedor do prêmio Viva 
Leitura 2007 na categoria de bibliotecas públicas, privadas e comunitárias. 
 
A idéia de transformar uma borracharia em espaço literário foi do estudante de Letras Marcos Túlio Damascena. O 
rapaz gosta de ler desde pequeno. Em 2002, muito antes de entrar na faculdade, percebeu que o negócio da família 
tinha potencial para ser usado como instrumento de incentivo à leitura. Afinal, havia espaço para acomodar alguns 
livros. Tudo começou com aproximadamente 70 títulos, conseguidos na base da doação. Em pouco tempo, crianças, 
jovens e adultos já visitavam o local não para consertar pneus, mas para pedir livros emprestados. Hoje, o acervo 
chega a 7 mil exemplares. Seu ponto forte é literatura brasileira. O inventor da Borrachalioteca conta, com orgulho, 
que a obra completa de Fernando Sabino - um de seus escritores prediletos - ocupa lugar de destaque nas prateleiras. 
EU RECOMENDO 



 

ANA PAULA BERNARDES, COORDENADORA DO PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA ROEDORES DE LIVROS, 
EM CEILÂNDIA, DF 

 



"Os Bichos que Tive, de Sylvia Orthof, é ótimo para crianças entre 7 e 9 anos. O texto é coloquial sem ser vulgar, e aborda um 
tema precioso para essa faixa etária: a convivência com os bichos e a relação com animais de estimação. O livro fala de rãs, 
coelhos, gatos, cachorros... até bicho-de-pé! São oito histórias que remetem à infância da autora, todas muito criativas e cheias 
de bom humor. Essas características ajudam a manter a ?platéia? acesa durante a mediação de leitura." 

 



OS BICHOS QUE TIVE, SYLVIA ORTHOF, 74 PÁGS., ED. SALAMANDRA, TEL. 0800-17-2002, 25,50 REAIS 
Além de emprestar livros, o espaço ganhou um anexo bem próximo, fruto de uma parceria com a prefeitura de 
Sabará. E a iniciativa de Damascena acabou se transformando em uma ONG, o Instituto Cultural Aníbal Machado 
(uma homenagem a outro dos autores preferidos do rapaz). A maioria das 200 retiradas mensais da biblioteca é feita 
por crianças, como Richard Marques, 8 anos, que vai ao local quase diariamente. "Gosto mais de ler do que de ficar 
na escola", diz o garoto, estudante de 3º ano. 
 
Ao longo do ano, Damascena organiza eventos na praça em frente à Borrachalioteca, envolvendo sempre o 
incentivo à leitura. Num palco feito com pneus de caminhão, já aconteceu de tudo - de encontro de contadores de 
histórias a peças encenadas por estudantes de escolas próximas. Os freqüentadores são de todas as idades, mas o 
público infantil conta com um acervo especial de 800 livros, além de mediação de leitura uma vez por semana. "O 
que fazemos é facilitar o acesso ao livro", diz o coordenador do projeto. 
 
E o que os pequenos mais gostam de ler? Eles começam pelos livros com muitas figuras e, aos poucos, passam para 
leituras mais difíceis. "As poesias têm um poder danado em nossa biblioteca, e a leitura delas nas mediações faz 
diferença", afirma Damascena. Para ele, todo professor deveria incentivar os alunos fazendo mediação. "Só assim 
eles terão prazer na leitura e deixarão de ler por obrigação." 
 
Na Borrachalioteca, quem faz mediação de leitura é a esposa de Damascena, Aguida Alves, às vezes acompanhada 
do filho Sartre, que já pegou gosto pelos livros, mesmo com apenas 5 anos. Agora, o casal de voluntários se prepara 
para abrir outra biblioteca, no bairro de Cabral. "Nossa pretensão é levar cultura e diversão aos moradores por meio 
do incentivo à leitura." Uma sede nova para a Borrachalioteca também está nos planos, mas próxima à localização 



atual, onde tudo começou. "Eu gostava de ler quando era criança, mas não tinha acesso a tantos livros, pois venho 
de uma família financeiramente modesta", diz o rapaz. "Garantir esse acesso é minha principal motivação." 

  

Encontros com a leitura 

Manhã quente em Ceilândia, cidade pobre e violenta a 26 quilômetros de Brasília. Cercado por crianças, o jornalista 
Tino Freitas começa a ler A Pior Mulher do Mundo, do mexicano Francisco Inojosa: 
 
"Era uma vez, no norte de Turambul, uma mulher malvada, a pior de todas que existem. Era gorda como um 
hipopótamo, fumava charuto e tinha os caninos pontiagudos. Além disso, usava botas de bico fino e tinha unhas 
compridas e afiadas, que adorava usar para arranhar as pessoas. Batia nos cinco filhos quando traziam notas baixas 
da escola e também quando tiravam dez. Castigava-os quando se comportavam bem e quando se comportavam mal. 
Espremia limão nos olhos deles, tanto se fizessem travessuras como se a ajudassem a varrer a casa ou lavar os 
pratos. Além de tudo isso, servia-lhes comida de cachorro no café-da-manhã." 
 
Freitas não transforma a leitura em uma peça de teatro. Lê, pausadamente, com a entonação e os gestos que a 
narração cheia de suspense pede. Aos poucos, algumas crianças que estavam sentadas começam a se levantar. Dão 
gritinhos de susto, querem ver os desenhos do livro, sentir as folhas de papel, entrar na história. É assim que o 
pessoal do projeto Roedores de Livros ajuda a desenvolver o gosto pela leitura num grupo de 40 estudantes de baixa 
renda. "Tem de começar devagarzinho, conquistando, até chegar o momento em que eles não vivam mais sem os 
livros", diz a coordenadora do Roedores, a arte-educadora Ana Paula Bernardes, que trabalha com formação de 
professores em literatura infantil. 



 
Todos os sábados, uma equipe de sete educadores voluntários se reúne com a garotada em um espaço comunitário 
em Ceilândia. Nesses encontros, eles lêem para a turma, sempre a estimulando a emitir opiniões, comentar as 
ilustrações ou se manifestar de qualquer outra forma. Depois, as crianças podem escolher um dos 50 livros 
disponíveis em um baú e ler sozinhas ou para os colegas. A programação ainda conta com uma oficina de artes, que 
tem as histórias contadas como tema motivador, e outra de brinquedos cantados, onde os participantes cantam, 
dançam e utilizam instrumentos musicais. 

  

Personagem principal 
EU GOSTEI 

 



RICHARD AUGUSTO MARQUES, 8 ANOS, ESTUDANTE DE 3º ANO, FREQÜENTADOR DA BORRACHALIOTECA, 
EM SABARÁ, MG 

 

"Adoro O Menino Maluquinho, de Ziraldo. É um livro muito engraçado, cheio de figuras. O desenho que eu prefiro é o que 
mostra o menino com as pernas bem compridas, para ele dar a volta ao mundo. A história é a de um menino bem legal, meio 
doidinho, que apronta um pouco na escola mas é muito inteligente." 

 

O MENINO MALUQUINHO, ZIRALDO, 112 PÁGS., ED. MELHORAMENTOS, TEL. (11) 3874-0800, 25,40 REAIS 



O projeto Roedores de Livros nasceu em 2006, quando Ana e Tino descobriram que, na verdade, queriam trabalhar 
diretamente com os alunos, e não com professores. Primeiro, eles criaram uma pequena biblioteca em Brasília; 
depois, partiram para a atuação em Ceilândia, fazendo parceria com uma ONG. Convidaram pais a levar seus filhos, 
na base da propaganda boca a boca, e organizaram um grupo fixo de 40 crianças, que participavam de encontros 
semanais, o ano todo. 
 
As oficinas de arte e música complementam o projeto, mas sua principal característica é a mediação de leitura. 
"Existe uma interação com o livro. É ele o personagem principal, e não quem está contando a história", diz a 
educadora. "Ao ler em voz alta, o mediador transfere o centro das atenções para o objeto livro. As crianças 
interagem com ele, querem ver as ilustrações. Para elas, a história permanece ali, não vai embora com o mediador." 
A preocupação não é apenas a de abrir o livro e ler, afirma Tino Freitas. Há um preparo anterior, em que a condição 
fundamental é gostar de ler histórias, antes de saber contá-las. "Temos de procurar algo que desperte a fantasia das 
crianças e narrar com emoção." Em suas mediações, Tino percebe que contos de suspense e terror - com 
personagens que sofrem, mas se dão bem no final - são os preferidos. 
 
Os resultados são confirmados não apenas por educadores, mas também por familiares: ao final de cada sábado, 
crianças como Ana Letícia da Silva, 9 anos, escolhem um dos 400 livros do acervo (doados por voluntários e outros 
parceiros do projeto) e levam para casa, em uma singela sacolinha de pano - que as instiga a cuidar dele com 
carinho. "Já faz um ano que Ana freqüenta o projeto, e percebi que ela está lendo melhor na escola", diz a avó da 
menina, Maria Emília da Silva. 
 
"É bom acompanhar uma turma o ano inteiro para perceber como ela mudou, para melhor", afirma a coordenadora 



Ana Paula. "Até o comportamento se transformou: no início, algumas crianças eram briguentas, mas foram ficando 
mais atentas e tranqüilas." Segundo a educadora, a garotada atendida pelo projeto trocou, pelo menos em alguns 
momentos da semana, a brincadeira na rua pela leitura. "O sonho, agora, é ampliar o projeto, quem sabe abrindo a 
biblioteca também durante a semana." 

  

Multiplicando leitores 

Na capital paulista, a mais de mil quilômetros de Ceilândia, o Projeto Casulo também ajuda a formar pequenos 
leitores em áreas carentes. Mantido desde 2003 pelo Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) nas favelas Real 
Parque e Jardim Panorama, suas ações não se resumem ao incentivo à leitura: vão de oficinas de dança, teatro e 
música à formação universitária - esta última em parceria com uma instituição de Ensino Superior. Mas a biblioteca 
é um de seus eixos principais de atuação. "Era uma necessidade, identificada pelas comunidades locais", diz Márcia 
Silva Liça, uma das educadoras do projeto. 
 
Márcia hoje estuda Pedagogia na instituição parceira do projeto que, como contrapartida às bolsas de estudo 
parciais, exige que os cinco bolsistas, com idade entre 20 e 24 anos, trabalhem na biblioteca. Ao lado de estagiários, 
eles organizam o acervo e promovem mediações de leitura muito apreciadas pelas crianças. A atividade é feita 
semanalmente e atrai a garotada que ainda não pode participar das oficinas (a maioria é voltada para quem tem 12 
anos ou mais). Uma das interessadas é a pequena Ingrid Natalie dos Santos, 9 anos, que adora contos de fadas. 
"Minha história preferida é a da Branca de Neve." Dos 400 sócios da biblioteca, metade é menor de 10 anos. 
 
Também são realizadas atividades para incentivar a comunidade a ler, como o programa Quando a Leitura Sobe a 



Viela. Uma vez por mês, em sistema de revezamento entre as duas comunidades, esses jovens educadores 
percorrem becos e ruas promovendo a leitura de porta em porta. "As crianças adoram", conta Márcia. "Elas se 
preparam antes pegando livros em nosso acervo e ensaiando a leitura em casa." 
 
A futura pedagoga participou da primeira oficina sobre mediação pouco antes da inauguração do projeto. Foi 
quando seu gosto pela leitura aflorou. "Onde estudei, a biblioteca vivia fechada. Depois dessas oficinas, fui 
ampliando meu horizonte e entendi que ler não é só para estudar, é para divertir e ampliar o repertório cultural." 
Hoje, quem multiplica esse conhecimento são as próprias educadoras e bolsistas, formando os próximos jovens que 
trabalharão no local. 
 
A preocupação em formar multiplicadores - tão importante quanto a organização de um acervo mínimo - também 
permeia o projeto Expedição Vaga Lume. A idéia nasceu em 2000, com a doação de acervos e as mediações de 
leitura em comunidades remotas da Amazônia. Hoje, são os mediadores treinados pelo projeto que se 
responsabilizam pela multiplicação, "contaminando" moradores com o prazer da leitura. 
 
Um desses multiplicadores é Dilsomar Pereira Soares, que montou uma biblioteca dentro de sua casa em Portel, 
uma vila paraense a 10 horas de barco de Belém. Dilsomar lembra que quando atuou como professor em uma 
comunidade rural, em 2007, também visitava moradores em casa, nos vilarejos ribeirinhos. Os adultos que moram 
na região, em sua maioria, não são alfabetizados. "Graças ao estímulo dos filhos, que levam livros para casa, e da 
nossa atuação de porta em porta, conseguimos formar uma turma de Educação de Jovens e Adultos em uma escola 
rural." 
 



De acordo com a historiadora Sylvia Albernaz Machado do Carmo, diretora da Associação Vaga Lume, a proposta 
nunca foi criar megabibliotecas, mas fazer o livro ganhar sentido em uma cultura de oralidade como a da Amazônia. 
"O grande desafio, além de distribuir livros nas comunidades, é desenvolver equipes locais que estimulem a leitura 
por conta própria." 
PITADA LITERÁRIA 

Na Toca 88, da Rua Despinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. 
Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. 
Os vizinhos já estavam acostumados, diziam que ele vivia no mundo da lua, que era distraído e desligado, e que tudo isso se 
podia entender, pois ele era um poeta. 
Ele era o famoso poeta e escritor Felpo Silva. 
Felpo era assim solitário desde os tempos de criança, quando os coleguinhas da escola zombavam dele porque ele tinha uma 
orelha mais curta que a outra. 
Felpo Filva, Eva Furnari, Ed. Modern 

Objetos preciosos 

O dia mal amanheceu na comunidade de Auzilândia, em Alto Alegre do Pindaré, a 219 quilômetros de São Luís, 
mas o alto-falante do vilarejo já avisou que hoje é dia de jegue-livro. A notícia causa alvoroço entre as crianças, que 
ficam esperando a chegada do animal. O jegue carrega, em dois cestos, objetos preciosos e valorizados por toda a 
comunidade: livros. Tem de tudo - de histórias infantis a literatura para adultos. Os adolescentes que conduzem o 
jegue estendem lonas no chão, debaixo de árvores, e organizam rodas de leitura, com microfone e caixas de som. 
 
"Já fazíamos atividades de incentivo à leitura no centro do município, na biblioteca e nas escolas. Mas as 
comunidades rurais - e são mais de 60 em Alto Alegre do Pindaré - ficavam sem acesso ao programa. A saída foi 



usar um meio de transporte muito comum por aqui, o jegue", diz Elza Maria dos Santos do Nascimento, pedagoga e 
coordenadora do projeto. Segundo Elza, as crianças menores gostam bastante de contos de Perrault e das fábulas de 
Esopo e La Fontaine. Já as mais velhas costumam se interessar por livros infanto-juvenis de autores como Ana 
Maria Machado e José Paulo Paes. O jegue-livro é apenas a face mais pitoresca de um projeto bem maior, criado em 
2005. Trata-se do Comunidade de Leitores, que envolve professores, gestores de escolas locais, coordenadores 
pedagógicos e alunos, e tem o suporte do programa Escola que Vale, da Fundação Vale, e do Centro de Educação e 
Documentação para Ação Comunitária (Cedac). "Por meio desse projeto, distribuímos kits de 50 livros pelas escolas 
da cidade, em sistema de rodízio", diz Elza. 
 
Todas essas iniciativas, entre tantas outras espalhadas pelo Brasil, têm como foco estimular a leitura desde a 
alfabetização ou até antes disso. E nasceram da iniciativa de pessoas que demonstram profundo amor pelos livros. 
Coincidência? Segundo a educadora Ana Paula Bernardes, do Roedores de Livros, não. "A falta de estímulo para a 
leitura desemboca em respostas genéricas como falta de tempo, dinheiro e acervo, mesmo entre os educadores. Para 
mudar esse cenário, só lendo cada vez mais. Até que esse professor vire um apaixonado. E contamine seus alunos." 
LER É IMPORTANTE PORQUE... 

• A familiaridade com diferentes gêneros literários favorece a capacidade de produzir textos. 

• Na faixa etária de 7 a 9 anos, a compreensão de narrativas mais complexas aumenta e, com isso, o leitor iniciante tem condições de 
formar seu próprio repertório de histórias e gostos. 

• Livros mais longos, divididos em capítulos, dão à criança autonomia de leitura, já que ela pode ler um capítulo por vez. 
DICAS DE LEITURA 



A Fada Que Tinha Idéias, Fernanda Lopes de Almeida, 64 págs., Ed. Ática, tel. 0800-115-152, 27,90 reais 
 
Marcelo, Marmelo, Martelo, Ruth Rocha, 64 págs., Ed. Salamandra, tel. 0800-17-2002, 25,80 reais 
 
Quem Lê Com Pressa Tropeça, Elias José, 28 págs., Ed. Lê, tel. (31) 3423-3200, 18,50 reais 
 
Novas Histórias Antigas, Rosane Pamplona, 80 págs., Ed. Brinque-Book, tel. (11) 3032-6436, 27,50 reais 
 
A Festa De Aniversário, Ilan Brenman, 32 págs., Ed. DCL, tel. (11) 3932-5222, 23 reais 
 
Bisa Bia, Bisa Bel, Ana Maria Machado, 80 págs., Ed. Salamandra, tel. 0800-17-2002, 25,50 reais 
 
A Bolsa Amarela, Lygia Bojunga, 140 págs., Ed. Casa Lygia Bojunga, tel. (21) 2222-0266, 25 reais 
 
O Homem Que Botou Um Ovo, Daniela Chindler, 38 págs., Ed. Paulinas, tel. (11) 5081-9333, 11,30 reais 
 
O Curumim Que Virou Gigante, Joel Rufino dos Santos, 24 págs., Ed. Ática, tel. 0800-115-152, 18,90 reais 
 
Reinações De Narizinho, Monteiro Lobato, 156 págs., Ed. Globo, tel. (11) 6198-1488, 28 reais 
 
A Princesa Que Tudo Sabia... Menos Uma Coisa, Rosane Pamplona, 32 págs., Ed. Brinque-Book, tel. (11) 3032-6436, 27,50 
reais 
 
Orelha De Limão, Katja Reider, 28 págs., Ed. Brinque-Book, tel. (11) 3032-6436, 26,50 reais 
 
O Segredo Da Chuva, Daniel Munduruku, 64 págs., Ed. Ática, tel. 0800-115-152, 22,90 reais 
 



Caçadas De Pedrinho, Monteiro Lobato, 72 págs., Ed. Globo, tel. (11) 6198-1488, 14,90 reais 
 
A Fantástica Fábrica De Chocolate, Roald Dahl, 176 págs., Ed. Martins Fontes, tel. (11) 3241-3677, 25,70 reais 
 
Raul Da Ferrugem Azul, Ana Maria Machado, 64 págs., Ed. Salamandra, tel. 0800-17-2002, 25,50 reais 
 
Até Passarinho Passa, Bartolomeu Campos de Queirós, 32 págs., Ed. Moderna, tel. 0800-17-2002, 22,50 reais 
 
No Meio Da Noite Escura Tem Um Pé De Maravilha, Ricardo Azevedo, 120 págs., Ed. Ática, tel. 0800-115-152, 26,90 reais 
 
Aconteceu Em Talvez, Alina Perlman, 24 págs., Ed. DCL, tel. (11) 3932-5222, 15 reais 
 
O Homem Que Amava Caixas, Stephen Michael King, 32 págs., Ed. Brinque-Book, tel. (11) 3032-6436, 25,50 reais 
 
Mania De Explicação, Adriana Falcão, 48 págs., Ed. Salamandra, tel. 0800-17-2002, 32,50 reais 
 
O Menino Que Chovia, Cláudio Thebas, 32 págs., Ed. Companhia das Letrinhas, tel. (11) 3707-3500, 29,50 reais 
 
Felpo Filva, Eva Furnari, 56 págs., Ed. Moderna, tel. 0800-17-2002, 25,90 reais 
 
Melhores Poemas, José Paulo Paes, 248 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 36 reais 
 
A Pior Mulher Do Mundo, Francisco Hinojosa, 40 págs., Ed. Nova Fronteira, tel. (21) 2131-1111, 23 reais 
 
Jujubalândia, Mariana Caltabiano, 32 págs., Ed. Brinque-Book, tel. (11) 3032-6436, 29 reais 
QUER SABER MAIS? 

Projeto Casulo, R. Paulo Bourroul, 100, 05686-050, São Paulo, SP, tel. 3758-0536 



 

Roedores de Livros, QNM 15 Área Especial, 72215-150, Ceilândia, DF, tel. (61) 3371-2536 

 

Borrachalioteca, Pça. Paulo de Souza Lima, 22, 34505-060, Sabará, MG, tel. (31) 3674-6558 

 

Expedição Vaga Lume, Portel R. 1º de Janeiro, 310, 68480-000, Portel, PA, tel. (91) 8198-7243 

• Expedição Vaga Lume 

 

Comunidade de Leitores, Casa do Professor, R. José Ferreira Leite, s/nº, 65398-000, Alto Alegre do Pindaré, MA, tel. (98) 
3664-1390 

• Cedac 

Fotos: Leo Drumond/Ag. Nitro e Andressa Reze. Ilustração: Zé Otavio Zangirolami 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	



REPORTAGENS 
DE 10 A 12 ANOS 

Passagem só de ida 

Na transição da infância para a adolescência, a garotada tem vontade de descobrir o 
mundo. E a leitura é, certamente, o melhor passaporte 
TEXTO 

• DANIELA TALAMONI 

 



Alunos da Escola Agamenon Magalhães, do Recife, entre os livros da Caixa de Literatura: iniciativa bem-sucedida do Instituto Ayrton Senna. Foto: Eduardo 
Queiroga 

 

Jovens leitores escrevem cartões-postais numa atividade do projeto Letras de Luz: mais de 2 mil agentes culturais capacitados em 51 cidades. Foto: Silvia 
Zamboni 
EM LISTA 



• 1/5 

5 fotos 

 

Voluntária do Projeto Entorno na EMEF Nilo Peçanha, em São Paulo: professores são orientados a ler todos os dias para os alunos. Foto: Tatiana Cardeal 



 

Cantinho da Leitura no Centro Educacional Kaffehuset Friele, em Poços de Caldas, MG: 400 crianças atendidas e 2 mil títulos no acervo. Foto: Marcos Rosa 

EM LISTA 



 



Biblioteca Ativa na EMEF Thereza de Campos Castro, em Araçariguama, SP: escola candidata a receber o acervo deve explicar como pretende usá-lo. Foto: 
Marcos Rosa 

 

Alunos da Escola Agamenon Magalhães, do Recife, entre os livros da Caixa de Literatura: iniciativa bem-sucedida do Instituto Ayrton Senna. Foto: Eduardo 
Queiroga 



 



Jovens leitores escrevem cartões-postais numa atividade do projeto Letras de Luz: mais de 2 mil agentes culturais capacitados em 51 cidades. Foto: Silvia 
Zamboni 
EM LISTA 

 

Voluntária do Projeto Entorno na EMEF Nilo Peçanha, em São Paulo: professores são orientados a ler todos os dias para os alunos. Foto: Tatiana Cardeal 



 

Cantinho da Leitura no Centro Educacional Kaffehuset Friele, em Poços de Caldas, MG: 400 crianças atendidas e 2 mil títulos no acervo. Foto: Marcos Rosa 

EM LISTA 



O maior obstáculo para a formação de leitores pode estar na própria escola - seja pela falta de um acervo completo, 
pelo despreparo dos professores ou por uma programação de ensino que ainda associa a leitura literária a atividades 
obrigatórias e cansativas. Para resolver essas questões, o Projeto Entorno, da Fundação Victor Civita (FVC), há três 
anos atua amplamente nas escolas vizinhas aos prédios da Editora Abril, nas marginais Pinheiros e Tietê, em São 
Paulo. O objetivo é ir além da doação de livros, computadores e material para formar um cantinho da leitura em 
cada sala de aula. Há um investimento na formação de professores, coordenadores pedagógicos e diretores, além da 
preparação de voluntários (funcionários da empresa) para ler para as crianças. "A metodologia e os conceitos 
sugeridos estimulam uma reflexão sobre as necessidades da escola e, com base nisso, a discussão sobre possíveis 
ações", diz a coordenadora pedagógica Roseli Matos Moreira, da EMEF Nilo Peçanha, uma das primeiras 
instituições atendidas. 
 
O professor é orientado a ler todos os dias para os alunos - de preferência, livros dos quais também goste, pois as 
crianças percebem o envolvimento de quem conduz a atividade. Em seguida, vem o empréstimo de exemplares (os 
estudantes podem ler em casa) e a organização de atividades que estimulem a formação de opiniões sobre os livros. 
"Assim, é construído um hábito de leitura com base no prazer, para que o aluno aprenda a ler nas entrelinhas, 
estabeleça relações e tenha uma postura crítica diante dos textos", afirma a pedagoga Ana Flávia Alonço Castanho, 
formadora do projeto. 
 
Um diferencial do Entorno é o incentivo ao uso inteligente da tecnologia para desenvolver habilidades de leitura e 
escrita. "Queremos criar um vínculo entre o voluntário, que vai à escola para ler nas rodas de leitura, e os estudantes 
que irão recebê-lo", explica Ana Flávia. Por e-mail, os voluntários se apresentam e podem perguntar que tipo de 
livro a turma prefere ou comentar para eles o último livro lido. Juntos, todos elaboram a melhor resposta a ser 



encaminhada. A idéia, lançada neste ano, é que essas conversas se tornem mais freqüentes e evoluam para 
discussões mais acaloradas sobre as leituras. 

  

Meninada à vontade 
EU RECOMENDO 

 

INÊS KISIL MISKALO, COORDENADORA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO FORMAL DO INSTITUTO AYRTON SENNA 

 



"Na fase de transição da infância para a adolescência, quando os alunos começam a elaborar e expor idéias e conceitos próprios, 
é importante que as leituras permitam traçar paralelos com a vida real. Por isso, uma boa dica para meninos e meninas de 10 a 
12 anos é o livro Uma Professora Muito Maluquinha, do Ziraldo. Os alunos comparam a personagem-título com a professora 
real, e ficam muito felizes quando a descobrem maluquinha também. A história também faz os professores repensarem sua 
postura, seu papel no desenvolvimento de cada aluno e o quanto eles têm contribuído para que a aprendizagem não seja um 
processo traumático, mas motivo de alegria." 

 



UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA, ZIRALDO, 120 PÁGS., ED. MELHORAMENTOS, TEL. (11) 3874-0800, 
25,40 REAIS 
O desafio de fazer uma criança abrir um livro por vontade própria pode aumentar com o passar do tempo. Algumas 
tarefas escolares mais afastam o aluno dos livros do que estimulam o gosto pela leitura. Exemplo clássico: a 
obrigação de ler uma obra de Machado de Assis tende a convencer o aluno de que ler é algo realmente muito chato. 
Nesse caso, o que pais, professores e educadores devem fazer? Muito simples: transformar a necessidade de leitura 
dos textos literários em prazer. 
 
É o que acontece no Centro Educacional Cultural Kaffehuset Friele, em Poços de Caldas, a 468 quilômetros de Belo 
Horizonte. O lugar virou ponto de encontro para cerca de 400 crianças da Fazenda Lambari - onde a instituição está 
localizada - e de mais 15 propriedades da região. O que atrai essa garotada não é apenas a beleza do lugar ou a infra-
estrutura à disposição - uma biblioteca com 2 mil títulos, além de mediadores de leitura, computadores com acesso à 
internet e até um anfiteatro. O segredo desse projeto é encarar o hábito de ler de uma maneira bem mais ampla que a 
convencional. "Não nos preocupamos com o que a criança vai aprender, mas principalmente em como os livros 
podem fortalecê-la como indivíduo", diz Cíntia Carvalho, do A Cor da Letra, um centro de estudos, pesquisa e 
assessoria de São Paulo que supervisiona as atividades no Kaffehuset Friele. 
 
Tudo nesse projeto foi pensado para deixar a meninada bem à vontade: o local fica aberto todos os dias até as 18h, 
as estantes de livros são baixas e as rodas de leitura são feitas tanto dentro do centro (sobre o tapete coberto de 
almofadas) quanto fora, debaixo de uma árvore no jardim. Há também oficinas de arte, jogos, brincadeiras... Enfim, 
um monte de diversão. 
 



Segundo Renata Ferreira Alves, educadora do Kaffehuset Friele, os resultados são percebidos em pouco tempo. As 
crianças rapidamente passam a se comunicar melhor, ampliam o vocabulário e começam a ler mais rápido. Daiane 
Azarias Barros, 14 anos, que freqüenta o centro educacional desde os 10, é um exemplo: de tão tímida, chorava ao 
ser chamada para participar de uma roda de leitura. "Bem mais à vontade, agora ela até manda poesias para os 
educadores por correio eletrônico". O comportamento de Giovane Albino Sebastião, 12 anos, também mudou 
radicalmente. Filho de uma das educadoras do projeto, ele confessa que não gostava de ler. Mas hoje é capaz de 
trocar o esconde-esconde, sua brincadeira predileta, por um bom livro. Toda semana, o garoto e alguns de seus 
amigos se reúnem no centro educacional para participar das atividades e trocar dicas de leitura. 

  

Ensinando a pescar 

Experimente levar a uma biblioteca uma criança que não está acostumada à leitura. Talvez um título engraçado ou 
uma capa bonita e bem ilustrada funcionem como estímulos para ela folhear algumas páginas. Mas aí surgem as 
primeiras palavras difíceis no meio da história, e a atividade acaba perdendo a graça. Não é à toa que educadores 
envolvidos em projetos de incentivo à leitura defendem estratégias que não apenas coloquem a criança em contato 
com a palavra escrita, mas que facilitem sua interação com o texto. Na prática, a máxima "não basta dar o peixe, é 
preciso ensinar a pescar" funciona também no mundo da literatura. 
 
Prova disso é a experiência do Instituto Gerdau, entidade com sede em Porto Alegre que elabora e implementa as 
ações de responsabilidade social da siderúrgica brasileira de mesmo nome. Desde 2002, o instituto promove a 
doação de acervos de 200 livros para escolas públicas próximas às suas unidades. Já foram doadas 
aproximadamente 1 milhão de obras literárias e criadas 630 bibliotecas de norte a sul do Brasil. Os primeiros 



resultados, contudo, revelaram-se decepcionantes. Garantir o acesso aos livros não foi suficiente para despertar nos 
alunos maior interesse pela leitura, nem para motivar professores a enriquecer o conteúdo ou mudar a rotina das 
aulas. 
 
Decidiu-se partir, então, para um plano B - neste caso, "B" de Biblioteca Ativa: um programa para estimular o uso 
das bibliotecas doadas e transformá-las em espaços mais atraentes para a garotada. Agora, toda escola candidata a 
receber o acervo precisa explicar como pretende aproveitá-lo. "Trata-se de um compromisso", diz José Paulo 
Martins, diretor executivo da Gerdau. "A empresa doa os livros e dá suporte aos educadores. Em contrapartida, 
temos a garantia de que a ação vai formar jovens leitores." 
 
Com apoio do Instituto Avisalá, uma ONG reconhecida pela formação de bons profissionais na área de Educação, 
foi desenvolvida uma cartilha com sugestões práticas para orientar os professores na elaboração de atividades que 
despertem o interesse dos estudantes pelos livros. Houve ainda seleção de voluntários, entre os funcionários da 
siderúrgica, para acompanhar as ações de incentivo à leitura que serão desenvolvidas nas escolas. Por enquanto, o 
Biblioteca Ativa está sendo implementado apenas na região próxima à unidade da Gerdau em Araçariguama, a 50 
quilômetros de São Paulo. Mas o retorno já motiva a ampliação do programa. 
 
O pessoal da EMEF Thereza de Campos Castro, com 1 047 alunos, fez questão de criar um cantinho para rodas de 
leitura na biblioteca doada pela empresa. Uma professora está usando o livro 111 Poemas para Crianças, de Sérgio 
Capparelli, para inspirar os estudantes e prepará- los para as próximas olimpíadas de Língua Portuguesa. E o 
professor de teatro quer encenar uma peça depois da leitura de O Alienista, do escritor Machado de Assis. A idéia 
mais original foi a da professora Juliana Rodrigues Mendonça: para lembrar o centenário da morte desse escritor, 



ela pretende desenvolver com suas classes um dicionário machadiano - bem lúdico, para aumentar o interesse em 
manuseá-lo. "O objetivo é 'traduzir' palavras que sempre aparecem nas obras dele, como ósculo, chiste, tísica e 
alcova", explica Juliana. "Foi a forma que encontrei para adequar a leitura de Machado de Assis ao universo dos 
meus alunos." 

Rotina de leitura 
EU GOSTEI 

 

THAYAMA MAXIMIANO, 11 ANOS, ESTUDANTE DA EMEF NILO PEÇANHA E PARTICIPANTE DO PROJETO 
ENTORNO EM 2007 



 

"Adorei Alice no País das Maravilhas. O livro conta o sonho da menina e é muito divertido, cheio de fantasia. Tem momentos 
tristes, como quando ela está sozinha na floresta. Eu também já me senti assim. O bom é que a história ensina a não ficar triste 
quando estamos com saudade dos pais." 

 

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, RECONTADA POR RUY CASTRO, 320 PÁGS., ED. COMPANHIA DAS 
LETRINHAS, TEL. (11) 3707-3500, 35 REAIS 



O contexto sócio-cultural em que uma criança está envolvida pode "sabotar" suas chances de aprender a ler e gostar 
da atividade. Para evitar que isso aconteça, o Instituto Ayrton Senna, com sede em São Paulo, criou o projeto 
Circuito Campeão, lançado em 2004 nos estados de Pernambuco, Goiás, Paraíba e Tocantins, e pré-qualificado pelo 
Ministério da Educação no ano passado para o Guia de Tecnologias Educacionais. A idéia é oferecer ferramentas 
que ajudem a desenvolver toda a capacidade dos alunos em sala de aula. "Mostramos que o fracasso dos estudantes 
é também o fracasso de professores, coordenadores pedagógicos e diretores", explica Inês Miskalo, coordenadora da 
área de Educação Formal do instituto. "Assim, estabelece-se uma cadeia de responsabilidades." 
 
Um dos objetivos, segundo Inês, é incorporar a leitura à rotina de ensino, transformando o professor em responsável 
direto por despertar esse hábito nos estudantes. Tudo começa com a doação de livros, as chamadas Caixas de 
Literatura. Elas são distribuídas por classes, com 40 títulos adequados a cada faixa etária. As obras são 
acompanhadas de uma espécie de plano de aula, que sugere temas a serem desenvolvidos em sala com base na 
leitura. 
 
Depois de ler, as crianças são incentivadas a contar para a turma o que entenderam. E mais: elas registram suas 
opiniões num cartaz afixado na parede da sala. Essa atividade, de acordo com Inês Miskalo, estimula a interpretação 
e a formação de idéias. "Todos os alunos querem compartilhar as histórias das quais mais gostaram", diz Maria José 
da Penha, professora da Escola Professor Agamenon Magalhães, de Recife. 
 
O Circuito Campeão também oferece material para avaliação periódica: provas de Língua Portuguesa, duas vezes 
por ano, e uma ficha de avaliação de leitura e escrita, que os professores devem preencher todo mês. Esses dados 



são posteriormente cruzados com as listas de presença de alunos. A cada 15 dias, o corpo docente da escola 
participante se reúne com o coordenador pedagógico, para trocar experiências e discutir ações futuras. 

  

Revolução cultural 

Em Ipaporanga, a 350 quilômetros de Fortaleza, a construção da biblioteca pública William Rogério de Oliveira, em 
2005, foi o que faltava para uma cidadã iniciar uma revolução cultural. A pedagoga Sônia Sampaio, contratada para 
atuar como coordenadora do espaço, separou alguns livros e foi até a periferia da cidade para mostrar às famílias um 
pouco da novidade que acabava de chegar. "A rotina era a mesma toda manhã. Colocávamos almofadas e toalhas na 
sombra de uma árvore e os moradores da comunidade se aproximavam para escutar as leituras." Assim nasceu o 
projeto Biblioteca em Ação. 
 
Quando algumas crianças decidiram verificar pessoalmente o que mais poderiam encontrar para ler, Sônia, de novo, 
percebeu que era hora de agir. Ela convenceu 15 das mais empolgadas a formarem um grupo de leitura. Uma delas é 
Maria Clara Brandão Pinto, 11 anos. A menina é prova de que a paixão pela leitura na infância muitas vezes só 
precisa de um empurrãozinho. "Tenho de acordar todos os dias às 6 da manhã para ir à escola, vou a creches fazer 
sessões de leitura, participo toda quinta-feira das reuniões do grupo e ainda preciso dar conta da minha lição de 
casa. Mas não durmo antes de ler um livro", diz Maria Clara, cheia de orgulho. 
 
Além de ler semanalmente para os participantes do grupo e mediar debates sobre os livros, Sônia conseguiu o apoio 
da Secretaria Municipal de Educação e da prefeitura para levar os jovens leitores até a 7ª Bienal do Livro de 
Fortaleza. Segundo a pedagoga, o grupo ficou extasiado com o passeio. Mas tão emocionante quanto a reação de 



cada um deles foi o que a visita provocou na cidade. "Na volta, exibimos em praça pública todas as fotos que 
tiramos na Bienal. Esse exemplo foi um incentivo para a formação de mais quatro grupos de leitores." 
 
Ela agora se prepara para mais esta empreitada: o projeto Ação Livro e Leitura. "O objetivo é ampliar o acervo do 
Biblioteca em Ação, especialmente de literatura infantojuvenil", diz Sônia. Num lugar onde não existia um único 
livro, ela hoje pode comemorar as diversas propostas engatilhadas e 400 leitores com carteirinha na biblioteca 
pública. 

PITADA LITERÁRIA 

- Por que é que eu não tenho Vovô? 
[...] 
- Querida, você tem um avô, sim, mas ele não está mais aqui com a gente. [...] Seu avô morreu bem antes de você nascer. Você 
conhece a foto que está do lado do meu computador, não conhece? 
Aquele homem é seu avô, e aquela criança é seu primo Antônio, que hoje já está na faculdade. 
- Quer dizer que meu Vovô está num outro lugar? - perguntou Tatinha. 
- E esse lugar se chama morte? 
- Mais ou menos - respondeu a avó. 
- Ninguém sabe bem como é de verdade. Mas eu gosto de acreditar que as pessoas que morrem vão para algum lugar diferente, 
nada mais. 
A volta da bruxa boa, Lya Luft, Ed. Galera Record 

Iluminando o futuro 

Fruto de uma parceria entre a Fundação Victor Civita e o grupo Energias do Brasil, o Letras de Luz é outro projeto 
de fomento à leitura que vem conseguindo bons resultados. Em 2007, seu primeiro ano de atuação, ele chegou a 51 



municípios de quatro estados brasileiros - Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Tocantins -, capacitando 
aproximadamente 2 mil agentes culturais que multiplicaram o gosto pelos livros entre mais de 90 mil crianças. O 
projeto, que atinge professores e alunos, entre outros membros da comunidade, baseia-se num tripé: oficinas de 
leitura, apresentações teatrais e doação de acervos para bibliotecas. 
 
As oficinas de leitura aprofundam temas variados: por que ler os clássicos e como organizar uma biblioteca, entre 
outros. Além disso, propõe uma série de atividades, como organizar leituras em locais públicos ou trocar cartões-
postais com crianças de outros municípios participantes. Esta última, em 2007, foi uma das mais apreciadas. Ao 
trabalhar com texto e imagem, valorizando a cultura e a paisagem locais, a idéia era criar uma rede de leitores. A 
proposta acabou dando origem a outras iniciativas. No município de Nova Venécia, a 225 quilômetros de Vitória, a 
instrutora de biblioteca Keila Boldrin, da Escola Professora Claudine Barbosa, fez fantoches e uma caixa mágica, na 
qual guardava as fantasias que eram usadas em dramatizações de leituras. 
 
Mas a principal ação do Letras de Luz envolve teatro. Os participantes passam por oficinas de capacitação teatral e 
adaptam para os palcos obras clássicas de autores brasileiros. É uma forma de atrair o público para o mundo dos 
livros. "Até agora, foram quase 280 apresentações para um público estimado em mais de 40 mil espectadores", 
comemora Mauro Morellato, gerente de projetos da FVC. 
 
No final do projeto, cada município participante recebeu um acervo de mais de 270 obras literárias. "Conseguimos 
transformar a realidade das escolas e atingir diretamente a comunidade das regiões participantes, acendendo o gosto 
pela literatura e levando cultura para a população", diz Morellato. Segundo o gerente de projetos da FVC, o Letras 
de Luz deve se expandir em 2008, atuando em pelo menos 60 municípios brasileiros. 



LER É IMPORTANTE PORQUE... 

• Nessa fase a leitura estimula o pensamento hipotético e dedutivo, e a capacidade de abstração. 

• A criança aumenta o conhecimento e a percepção de mundo. A leitura surge como um instrumento que instiga a confrontar idéias, 
ideais e valores. É o início da formação da capacidade crítica. 

• Na pré-adolescência, há um desejo de entender melhor a si próprio e as transformações que ocorrem na transição da infância para a 
adolescência. Histórias que espelhem esses interesses, com um narrador próximo à realidade do leitor e que o faça refletir sobre o 
mundo, ajudam a assimilar mudanças. 

DICAS DE LEITURA 

Uma Idéia Toda Azul, Marina Colasanti, 64 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 21,60 reais 
 
O Mário Que Não É De Andrade, Luciana Sandroni, 112 págs., Ed. Companhia das Letrinhas, tel. (11) 3707-3500, 32,50 
reais 
 
O Rei Maluco E A Rainha Mais Ainda, Fernanda Lopes de Almeida, 128 págs., Ed. Ática, tel. 0800-115-152, 27,90 reais 
 
Como Viver Para Sempre, Colin Thompson, Ed. Brinque-Book, 32 págs., tel. (11) 3032-6436, 29 reais 
 
Lembrancinhas Pinçadas Lááá Do Fundo, Pedro Bandeira, 112 págs., Ed. Objetiva, tel. (21) 2199-7824, 27,90 reais 
 
Os Meninos Da Rua Da Praia, Sérgio Capparelli, 75 págs., Ed. L&PM, tel. (51) 3225-5777, 16 reais 
 
Lili Inventa O Mundo, Mário Quintana, 48 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 29 reais 
 
Era Uma Vez Um Reino De Mentira, Léo Cunha e Ricardo Benevides, 32 págs., Ed. Record, tel. (21) 2585-2000, 37 reais 



 
A Galinha Preta, Martina Schlossmacher, 28 págs., Ed. Martins Fontes, tel. (11) 3241-3677, 34,10 reais 
 
O Sofá Estampado, Lygia Bojunga, 204 págs., Ed. Casa Lygia Bojunga, tel. (21) 2222-0266, 25 reais 
 
Pra Minha Coleção!, Fanny Abramovich, 40 págs., Ed. Atual, tel. (11) 3613-3344, 21,50 reais 
 
A Volta Da Bruxa Boa, Lya Luft, 72 págs., Ed. Galera Record, tel. (21) 2585-2000, 35 reais 
 
O Gênio Do Crime, João Carlos Marinho, 128 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 23 reais 
 
A História Sem Fim, Michael Ende, 400 págs., Ed. Martins Fontes, tel. (11) 3241-3677, 49,90 reais 
 
Alberto Que Era Santos Dumont, Marina Franco, 40 págs., Ed. DCL, tel. (11) 3932-5222, 19 reais 
 
Al Capone E Sua Gangue, Alan MacDonald, 192 págs., Ed. Cia. das Letras, tel. (11) 3707-3500, 28 reais 
 
Bichos Que Existem & Bichos Que Não Existem, Arthur Nestrovski, 56 págs., Ed. Cosac Naify, tel. (11) 3218-1444, 35 reais 
 
A Menina Arco-Íris, Marina Colasanti, 32 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 26 reais 
 
Clube Dos Leitores De Histórias Tristes, Lourenço Cazarré, 112 págs., Ed. Saraiva, tel. 0800-0117875, 21,60 reais 
 
Ao Sol Do Novo Mundo, Edy Lima, 64 págs., Ed. Scipione, tel. 0800-161-700, 25,90 reais 
 
Procura-Se Lobo, 40 págs., Ed. Ática, tel. 0800-115-152, 25,90 reais 
 



Balada, Heloísa Prieto, Ed. Brinque-Book, 72 págs., tel. (11) 3032-6436, 31 reais 
 
O Menino Que Vendia Palavras, Ignácio de Loyola Brandão, 64 págs, Ed. Objetiva, tel. ( 21) 2199-7824, 28,90 reais 
 
Quem Manda Na Minha Boca Sou Eu!, Ruth Rocha, 128 págs., Ed. Ática, tel. 0800-115-152, 22,90 reais 
 
O Menino E A Sombra, Orígenes Lessa, 24 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 19,90 reais 
 
Os Meninos Da Rua Paulo, Ferenc Molnár, 264 págs., Ed. Cosac Naify, tel. (11) 3218-1444, 35 reais 

QUER SABER MAIS? 

Centro Educacional Cultural Kaffehuset Friele, Rod. Poços de Caldas-Palmeiral, km 12, 37700-000, Poços de Caldas, MG, 
tel. (35) 3715-8016 

 

Biblioteca em Ação 

• Biblioteca William Rogério de Oliveira, R. João do Carmo, 23, Ipaporanga, CE, 62215-000, tel. (88) 3684-1256, 
soniaitalo@yahoo.com.br 

 

Circuito Campeão 

• Escola Professor Agamenon Magalhães, Av. João de Barros, 1769, 52021-180, Recife, PE, tel. (81) 3241-2108 

 



Instituto Ayrton Senna 

 

Projeto Entorno 

• EMEF Nilo Peçanha, R. Enéas Luís Carlos Barbanti, 660, 02911-000, tel. (11) 3932-2970 

• Fundação Victor Civita 

 

Biblioteca Ativa 

• EMEF Thereza de Campos Castro, R. Leopoldo da Silva, 23, 18147-000, Araçariguama, SP, tel. (11) 4136-2553 

• Fundação Gerdau 

Fotos: Tatiana Cardeal e divulgação. Ilustração: Sam 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



REPORTAGENS 
DE 13 A 15 ANOS 

Semeando o futuro 

Ao encurtar a distância entre adolescentes e livros, projetos de incentivo à leitura abrem 
caminhos para jovens em todo o país 

• MARIANA SGARIONI 

 



Caminhão-biblioteca do Programa de Leitura Petrobras, em Sergipe: 26 municípios atendidos somente nesse estado, e uma escola pública visitada a cada dia. 
Foto: Márcio Garcez 

 



Marlon Washington Silva, um dos vencedores do concurso de produção textual promovido em 2007 pelo Instituto Ecofuturo: até os 8 anos, ele nunca tinha 
posto os pés numa escola. Foto: Divulgação 

 



Participantes do projeto Mudando a História, na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, AM: sessões de leitura para cerca de 11 mil crianças e adolescentes 
em 2007. Foto: Fábio Nutti 

 



Programa SuperAção Jovem, do Instituto Ayrton Senna, em Campo Grande: crianças atendidas pelo projeto lêem três vezes mais do que a maioria dos 
adolescentes brasileiros. Foto: Alexis Prappas 

 



Arca das Letras na comunidade quilombola de Onze Negras, PE: depois da chegada do acervo, com cerca de 200 livros, a evasão escolar diminuiu. Foto: 
Eduardo Queiroga 

 

Caminhão-biblioteca do Programa de Leitura Petrobras, em Sergipe: 26 municípios atendidos somente nesse estado, e uma escola pública visitada a cada dia. 
Foto: Márcio Garcez 



 

Marlon Washington Silva, um dos vencedores do concurso de produção textual promovido em 2007 pelo Instituto Ecofuturo: até os 8 anos, ele nunca tinha 
posto os pés numa escola. Foto: Divulgação 



 



Participantes do projeto Mudando a História, na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, AM: sessões de leitura para cerca de 11 mil crianças e adolescentes 
em 2007. Foto: Fábio Nutti 

 



Programa SuperAção Jovem, do Instituto Ayrton Senna, em Campo Grande: crianças atendidas pelo projeto lêem três vezes mais do que a maioria dos 
adolescentes brasileiros. Foto: Alexis Prappas 

EM LISTA 

Quando o século 21 chegou à pequena comunidade ribeirinha de Nossa Senhora de Fátima, a 20 minutos de barco 
de Manaus, o futuro ainda parecia distante, bem distante. Principalmente para a parcela mais jovem da população. O 
número de crianças e adolescentes fora da escola, se não era alarmante, podia ser considerado no mínimo 
preocupante. E a perspectiva de dias melhores não empolgava nem aqueles que freqüentavam as salas de aula: entre 
os que estudavam, poucos já tinham lido um livro na vida. Essa situação só começou a ser alterada quando alguns 
moradores, agentes de saúde e até policiais se reuniram em torno de um objetivo em comum: incentivar a leitura 
justamente entre aqueles que construiriam o futuro da comunidade. A iniciativa partiu da assistente social Karla 
Virgínia Cavalcanti Monteiro, que se encantou com o Mudando a História, da Fundação Abrinq, e entrou em 
contato com a coordenação do projeto, em São Paulo, solicitando uma visita. Em pouco tempo, o programa já estava 
implantado no vilarejo. 
 
A proposta do Mudando a História é dar aos próprios jovens a oportunidade de atuar como mediadores e 
multiplicadores de leitura. Funciona mais ou menos assim: meninos e meninas entre 13 e 15 anos são identificados e 
recrutados nas escolas das cidades atendidas. Devidamente capacitados, eles passam a promover atividades em salas 
de aula, sempre para crianças menores. Os pequenos escolhem um livro e os jovens lêem para eles. "O adulto serve 
apenas como apoio, uma referência, sem jamais interferir", explica Maria do Carmo Krehan, coordenadora do 
projeto. 
 
Implementado em 2001, hoje o Mudando a História está presente em dez localidades, em parceria com organizações 



sociais de Manaus e da região metropolitana de São Paulo. O projeto conta ainda com quatro instituições parceiras 
nas cidades de Mogi Mirim e Bauru, a 160 e 345 quilômetros de São Paulo, respectivamente, e em Parati, no litoral 
do estado do Rio de Janeiro. Somente no ano passado, foram formados 99 multiplicadores e 1 110 mediadores de 
leitura. Juntos, eles organizaram sessões de mediação para outros 11 mil adolescentes e crianças. Paralelamente a 
esse trabalho, um programa-piloto em quatro escolas públicas das cidades de São Paulo e Manaus foi desenvolvido 
com o objetivo de testar a possibilidade de estender o projeto para o sistema público de ensino. A idéia, segundo os 
coordenadores, é contribuir para formar crianças e adolescentes como leitores, além de desenvolver jovens capazes 
de realizar intervenções e transformações sociais positivas. No total, 94 alunos das 7ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental, todos com idade entre 13 e 15 anos, realizaram sessões de leitura para 460 crianças da 1ª série e da 
Educação Infantil. 
 
Uma pesquisa feita pela Fundação Abrinq em 2007 mostra que os participantes do Mudando a História 
correspondem às expectativas de seus idealizadores e lêem muito mais que maioria dos jovens brasileiros. De 
acordo com o estudo, eles leram, apenas entre os meses de janeiro e junho do ano anterior, quase 90 livros em 
média. E mais: os familiares dos mediadores de leitura capacitados pelo projeto também estão felizes da vida. 
Aproximadamente 70% deles afirmam que toda a família passou a ler mais; e cerca de 90% disseram que o jovem 
começou a ler em casa para outras pessoas - geralmente os irmãos mais novos, os primos e os vizinhos. "Todo o 
processo é conduzido pela garotada, incluindo os cursos de capacitação. O objetivo é desenvolver certas habilidades 
fundamentais, entre elas a facilidade de comunicação, o trabalho em equipe e a capacidade de enfrentar 
adversidades ou solucionar problemas", diz a coordenadora Maria do Carmo. 

 



 

Nas mãos dos jovens 
EU RECOMENDO 

 

KARLA VIRGÍNIA CAVALCANTI MONTEIRO, ASSISTENTE SOCIAL NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA, EM MANAUS, E INTEGRANTE DO PROJETO MUDANDO A HISTÓRIA 

 



"O livro Cabelinhos Nuns Lugares Engraçados, de Babette Cole, aborda com muita objetividade e leveza as mudanças pelas 
quais o corpo de uma adolescente passa nessa fase tão conturbada da vida. A transformação é narrada de uma forma muito 
simples e divertida, sem pular nenhuma etapa, desde o despertar dos hormônios. E quem explica esse processo é o ursinho de 
pelúcia de uma menina curiosa. O texto também trata de outras características da adolescência, como as primeiras paixões, o 
aparecimentos de espinhas, e muito mais. Trata-se de uma leitura altamente recomendável para meninas entre os 13 e os 15 
anos. Educação sexual e reprodutiva é um tema dos mais importantes nessa faixa etária, inclusive para os meninos, e não pode 
ficar de fora das atividades de leitura." 

 

CABELINHOS NUNS LUGARES ENGRAÇADOS, BABETTE COLE, 28 PÁGS., ED. ÁTICA, TEL. 0800-115152, 49,90 
REAIS 



Ser, conviver, conhecer e fazer. Esses quatro verbos norteiam o programa SuperAção Jovem, um projeto de fomento 
à leitura desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna. Ele abrange 1615 escolas públicas de São Paulo, Distrito 
Federal, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com a participação de 218 mil alunos. A proposta é levar para a sala 
de aula um cardápio de livros que sejam instigantes, deixando que o próprio jovem assuma as tarefas de escolher o 
que ler e mobilizar os colegas em torno da leitura. O boca a boca entre alunos costuma funcionar, e muito. Segundo 
Wania Weingartner, coordenadora do programa em Mato Grosso do Sul, a maioria vai atrás de um livro indicado 
por outro colega. 
 
Simone André, coordenadora da área de juventude do Instituto Ayrton Senna, completa: "Percebemos, por meio de 
algumas pesquisas, que os jovens não apreciam as leituras obrigatórias por não verem sentido nelas. Além disso, 
eles gostariam de interferir muito mais nas bibliotecas da escola". Pois foi exatamente o que o projeto tratou de 
fazer: deixou que os próprios adolescentes escolhessem. O resultado, de acordo com Simone, é impressionante. 
"Essas pesquisam indicam que os participantes do programa costumam ler três vezes mais que a maioria dos jovens 
brasileiros." 
 
Mas essa vitória não se deve apenas à maior liberdade concedida aos jovens na hora de escolher o que ler. O 
SuperAção também realizou um estudo para identificar o que costuma afastar os alunos dos livros. Por exemplo: na 
EE José Barbosa Rodrigues, em Campo Grande, MS, o grande vilão vinha sendo o computador. "Começamos, 
então, a mostrar aos alunos que a internet tem outros recursos além de sites de relacionamento e bate-papo. Dá para 
fazer pesquisas, ler notícias, outros tipos textos...", diz a professora Giani de Oliveira Costa, orientadora do 
SuperAção. "O segredo é fazer da tecnologia uma aliada." 
 



A professora afirma que ela mesma passou a ler mais depois de se tornar orientadora. E aposta no efeito 
transformador da leitura ao lembrar-se de casos como o de um aluno que, aos 16 anos, era violento e completamente 
desinteressado dos estudos. Então, a professora convidou- o para liderar o programa de leitura. Depois de muita 
conversa, o rapaz finalmente topou. Hoje, ele é referência na escola. Já decidiu fazer uma faculdade e acabou se 
engajando numa série de outros projetos sociais - de reciclagem de lixo a grupos amadores de teatro. 

  

Sexta-feira da leitura 
EU GOSTEI 

 

CARINA NOGUEIRA VILLALBA, 14 ANOS, FAZ PARTE DO PROGRAMA SUPERAÇÃO JOVEM NA EE JOSÉ 
BARBOSA RODRIGUES, EM CAMPO GRANDE 



 

"Adorei Otelo, de William Shakespeare. Parece demais para a minha idade, mas não é, não. O livro conta a história de uma 
princesa que se casa com um negro, contra a vontade da família dela. Na vida real, o preconceito também acaba atrapalhando a 
vida de muitos casais." 

 

OTELO, WILLIAM SHAKESPEARE, 117 PÁGS., ED. SCIPIONE, TEL. 0800-161700, 24,90 REAIS 



"Olha, tia, venha ver. De tanto olhar os livros, já sei juntar as letras!" Ninguém acreditou na menina de 13 anos da 
comunidade quilombola Onze Negras, em Cabo de Santo Agostinho, a 39 quilômetros de Recife. Afinal, ela ainda 
nem tinha sido alfabetizada. Mas era a mais pura verdade: ao passar horas e horas mergulhada em livros - e com 
uma ajudinha aqui, outra acolá -, acabou entendendo de que maneira as palavras se formam. Seu primeiro contato 
com a leitura só foi possível graças ao Arca das Letras, um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) que leva bibliotecas para áreas rurais. A proposta é facilitar o acesso aos livros em assentamentos de 
trabalhadores sem-terra, pequenos povoados estruturados em torno da agricultura familiar e comunidades 
quilombolas, indígenas e ribeirinhas. "Já implantamos 4 812 bibliotecas em comunidades de quase 1 600 municípios 
Brasil afora", comemora Cleide Soares, coordenadora geral de ação cultural da Secretaria de Reordenamento 
Agrário, que faz parte do MDA. 
 
A Arca das Letras nada mais é que um pequeno móvel, espécie de caixa-estante que deixa os livros à mostra em 
pontos de encontro ou locais de reunião de cada comunidade - a associação dos moradores, por exemplo. Em Onze 
Negras, o acervo possui cerca de 200 livros. Os temas são extremamente variados. Alguns livros tratam de 
interesses específicos da comunidade, como cultivo de ervas medicinais e técnicas de agricultura familiar. Mas há 
também obras de referência, que facilitam pesquisas escolares, e livros de contos, romance, poesia... um pouco de 
tudo. Os jovens da comunidade chegam a fazer fila diante da arca, especialmente quando a escola local promove a 
Sexta- Feira da Leitura. Os estudantes vão até a associação, retiram os livros, lêem e depois discutem os textos em 
sala de aula. 
 
"Antes, a gente tinha de viajar meia hora numa Kombi só para fazer uma pesquisa. Agora, ficou bem mais fácil", diz 
a agente de leitura Juliana José da Silva, que cuida da retirada dos livros. "Quando a gente lê, desenvolve a mente. 



Em vez de ficar pensando besteira, prefiro pegar um livro." Juliana diz isso porque jovens ociosos eram figurinhas 
fáceis na comunidade. Mas tudo mudou depois da chegada da arca. Segundo Maria José da Silva Barros, presidente 
da associação de moradores, até a evasão escolar diminuiu. Andreza Marques da Silva, 14 anos, é uma assídua 
usuária da arca. Ela e seus cinco irmãos fazem empréstimos quase todos os dias. "Adoro histórias em quadrinhos e 
livros de pegadinhas. Responda rápido: o que é pior do que encontrar um tigre? É ele encontrar você primeiro." 

  

Biblioteca sobre rodas 

Curiosidade é a primeira reação dos jovens cada vez que um caminhãobaú do Programa de Leitura Petrobras - uma 
parceria da estatal com a ONG Leia Brasil - estaciona em frente a uma escola. Primeiro, porque a visita é sempre 
uma festa, literalmente. A direção da escola, já ciente da chegada do caminhão, dedica o dia todo à recepção do 
veículo. Quando as portas da carroceria se abrem, surge uma grande biblioteca com os mais variados títulos infanto-
juvenis, dispostos de forma bem visível. A turma entra e escolhe à vontade o que quer ler. 
 
"A idéia é mesmo chamar a atenção, para que todos se envolvam e participem. Um jovem só vai ler se for 
estimulado, se tiver a curiosidade instigada", diz Telma Santos da Silva, pedagoga e coordenadora do programa em 
Sergipe. Nesse estado, os caminhões-biblioteca atendem 26 municípios - todo dia eles visitam uma escola diferente. 
Esses caminhões realmente impressionam os jovens, sobretudo nas cidades menores. Em muitas delas, os próprios 
moradores, ao verem o entusiasmo dos estudantes, se mobilizam e doam livros para as bibliotecas das escolas 
locais. "Todo mundo se empolga. Outro dia, um grupo de adolescentes entrou num caminhão e escolheu uma 
coletânea de livros que falavam dos sete pecados capitais", lembra Telma. "Depois de lerem, eles organizaram sete 
equipes e montaram uma peça de teatro. Sozinhos, sem a ajuda de nenhum adulto." 



PITADA LITERÁRIA 

Ano novo, agenda nova. 
A do ano passado já ia se juntar às anteriores no fundo da prateleira de cima do armário. Mas antes era hora de abrir a que 
ganhara no Natal e se preparar para o ano que começava. 
Marina colou logo um adesivo bem escolhido no dia 8 de setembro. 
Pegou um jogo de canetas novas, que também tinha ganho, e escreveu com letras caprichadas, cada uma de uma cor: MEU 
ANIVERSÁRIO. Era por onde sempre gostava de começar suas agendas. Dava sorte. Depois, em letras menores, marcou o 
aniversário do pai, da mãe e o do Rafael - e colou em cada página uma estrelinha. 
Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, Ana Maria Machado, Ed. Ática 

Ler e escrever 

O programa Ler é Preciso, desenvolvido pelo Instituto Ecofuturo, vai além do incentivo à leitura e também estimula 
a escrita. Tudo começa nos primeiros contatos do público-alvo com os livros. O programa já implementou 70 
bibliotecas comunitárias no Brasil inteiro, em sete estados, com acervos de literatura infanto-juvenil. Elas são 
instaladas preferencialmente em regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e altos índices de 
violência. No total, foram doados até agora mais de 116 mil livros. Cada biblioteca do Ler é Preciso conta com uma 
média de 850 usuários por mês. 
 
Depois de facilitar o acesso às obras literárias, vem o estímulo à escrita. A cada dois anos, o instituto promove um 
concurso nacional de produção de textos. O Ecofuturo encaminha materiais de apoio às escolas, sugerindo que os 
professores orientem a leitura, promovam discussões sobre o tema e, finalmente, incentivem a turma a escrever. No 
ano passado, sob o tema "O Melhor Lugar do Mundo", foram cerca de 30 mil inscritos. 
 



"Temos recebido ótimos textos dos mais variados lugares do Brasil, desde escolas particulares de classe alta de São 
Paulo a escolas públicas do interior do Pará", diz Christine Castilho Fontelles, do Ecofuturo. Ela destaca o caso do 
menino Marlon Washington Rocha Silva, hoje com 15 anos, de Oriximiná, a 818 quilômetros de Belém. Até os 8 
anos, Marlon nunca tinha posto os pés num estabelecimento de ensino. Um dia, resolveu acompanhar algumas 
crianças que estavam a caminho da escola e acabou dentro de uma sala de aula. Gostou do ambiente, que lhe 
pareceu divertido e acolhedor, e pediu autorização para ficar por ali. A diretora da escola, comovida, doou todo o 
material escolar para Marlon, conversou com sua família e, a partir de então, o garoto passou a freqüentar as aulas. 
Hoje, ele é um aluno exemplar, e foi um dos vencedores do concurso de produção textual do Ecofuturo em 2007. 
 
"Os textos de muitos dos jovens participantes, assim como o de Marlon, retratam a realidade, muitas vezes sofrida. 
Mas sempre com bom humor e otimismo, inclusive apontando soluções", diz Christine, que no último concurso 
sugeriu que os textos fossem redigidos em forma de diário. "O texto em formato de diário se assemelha a um bate-
papo que retrata bem o adolescente. Essa é uma fase de dúvidas, questionamentos, coisas que invariavelmente 
aparecem nos diários." 

LER É IMPORTANTE PORQUE... 

• Com poder de reflexão mais apurado, o adolescente usa o livro para ampliar a capacidade crítica - não apenas em relação à obra, mas 
também às questões do mundo. 

• O jovem tende a se interressar por um único autor ou uma série com os mesmos personagens. A leitura que foge a essa regra amplia os 
horizontes. Nesse processo, é importante que o adulto interfira, apresentando livros que o jovem não escolheria por conta própria. 

DICAS DE LEITURA 



O Rapaz Que Não Era De Liverpool, Caio Ritter, 127 págs., Ed. SM, tel. (11) 3847-8920, 23 reais 
 
Lampião & Lancelote, Fernando Vilela, 52 págs., Ed. Cosac Naify, tel. (11) 3218-1444, 49 reais 
 
A Droga Da Obediência, Pedro Bandeira, 192 págs., Ed. Moderna, tel. 0800-17-2002, 28,90 reais 
 
Operação Resgate Na Jordânia, Luciana Savaget, 208 págs., Ed. Nova Fronteira, tel. (21) 2131-1111, 39,90 reais 
 
A História De Aída, Déborah Engelender Abreu, 49 págs., Ed. DCL, tel. (11) 3932-5222, 19 reais 
 
A Câmera Do Sumiço, Laura Bergallo, 176 págs., Ed. DCL, tel. (11) 3932-5222, 21 reais 
 
Entre Deuses E Monstros, Lia Neiva, 224 págs., Ed. Nova Fronteira, tel. (21) 2131-1111, 18 reais 
 
Um Sonho No Caroço Do Abacate, Moacyr Scliar, 80 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 19,90 reais 
 
Luna Clara E Apolo Onze, Adriana Falcão, 328 págs., Ed. Salamandra, tel. 0800-17-2002, 40,90 reais 
 
Mohamed: Um Menino Afegão, Fernando Vaz, 112 págs., Ed. FTD, tel. (11) 3611-3055, 23,30 reais 
 
As Aventuras De Tom Sawyer, Mark Twain, 276 págs., Ed. L&PM, tel. (51) 3225-5777, 15 reais 
 
O Olho De Vidro Do Meu Avô, Bartolomeu Campos de Queirós, 48 págs., Ed. Moderna, tel. 0800-17-2002, 22,50 reais 
 
A Casa Das Palavras E Outras Crônicas, Marina Colasanti, Ed. Ática, 88 págs., tel. 0800-115-152, 23,90 reais 
 
O Diário De Zlata, Zlata Filipovic, Ed. Cia. das Letras, 200 págs., tel. (11) 3707-3500, 31 reais 



 
Luana Adolescente, Lua Crescente, Sylvia Orthof, 64 págs., Ed. Nova Fronteira, tel. (21) 2131-1111, 15 reais 
 
O Mistério Do Cinco Estrelas, Marcos Rey, 144 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 23 reais 
 
Quando Eu Voltei, Tive Uma Surpresa, Joel Rufino dos Santos, 140 págs., Ed. Rocco, tel. (21) 3525-2000, 56 reais 
 
A Alma Do Urso, Gustavo Bernardo, 52 págs., Ed. Formato, tel. 0800-011-7875, 21,90 reais 
 
Histórias De Avós E Netos, Vários autores, 72 págs., Ed. Scipione, tel. 0800-161-700, 21,90 reais 
 
Cai O Pano, Agatha Christie, Ed. Nova Fronteira, 205 págs., tel. (21) 2131-1111, 24,90 reais 
 
O Diário De Anne Frank, Anne Frank, 320 págs., Ed. Record, tel. (21) 2585-2000, 41 reais 
 
Um Certo Capitão Rodrigo, Erico Verissimo, 192 págs., Ed. Cia. das Letras, tel. (11) 3707-3500, 32,50 reais 
 
Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, Ana Maria Machado, Ed. Ática, 160 págs., tel. 0800-115-152, 22,90 reais 
 
Contos De Espanto E Alumbramento, Ricardo Azevedo, 168 págs., Ed. Scipione, tel. 0800-161-700, 30,90 reais 
 
E Agora, Mãe?, Isabel Vieira, 128 págs., Ed. Moderna, tel. 0800-17-2002, 26,90 reais 
 
A Odalisca E O Elefante, Pauline Alphen, Ed. Cia. das Letras, 104 págs., tel. (11) 3707-3500, 24 reais 

 

 



• QUER SABER MAIS? 

• Superação Jovem 

• EE José Barbosa Rodrigues, R. Elesbão Murtinho, 856, 79063-040, Campo Grande, MS, tel. (67) 3314-1257 

• Instituto Ayrton Senna 

• Arca das Letras 

• Associação dos Moradores do Engenho Trapiche, Loteamento Engenho Trapiche, 6, 54590-000, Cabo de Santo Agostinho, PE, tel. 
(81) 3518-2423 

• Ministério do Desenvolvimento Agrário - Coordenadoria Geral de Ação Cultural, tel. (61) 3961-6451 

• Programa de Leitura Petrobras 

• Leia Brasil 

• Mudando a História 

• Fundação Abrinq 

•  

• Ler é Preciso 

• Instituto Ecofuturo 

• Concurso de Redação O Melhor Lugar do Mundo 

• Fotos: Alexis Prappas e Fábio Nutti. Ilustração: Thais Beltrame 
	
	



	
REPORTAGENS 
ADULTOS 

Sempre é tempo de ler 

Gente grande tem mil desculpas para deixar a leitura de lado. Facilitar o acesso aos livros é 
fundamental para conquistar esse público 

• BIA COSTA 

 

Guaciane de Oliveira, usuária da Mala do Livro no Hospital Santa Lúcia, em Brasília: de tanto ler, incentivou as colegas. Foto: Andressa Reze 



EM LISTA 

• 3/3 

3 fotos 

 



Vereadores-mirins levam livros aos funcionários de uma indústria em Imigrante, RS: visitas mensais e leitura em voz alta no trabalho. Foto: Divulgação 

 



Maria das Graças Santos na biblioteca da estação Tatuaté do metrô, em São Paulo: projeto Embarque na Leitura tem 33 mil sócios. Foto: Marcos Rosa 

 



Guaciane de Oliveira, usuária da Mala do Livro no Hospital Santa Lúcia, em Brasília: de tanto ler, incentivou as colegas. Foto: Andressa Reze 

 

Vereadores-mirins levam livros aos funcionários de uma indústria em Imigrante, RS: visitas mensais e leitura em voz alta no trabalho. Foto: Divulgação 



 

Maria das Graças Santos na biblioteca da estação Tatuaté do metrô, em São Paulo: projeto Embarque na Leitura tem 33 mil sócios. Foto: Marcos Rosa 



 

Guaciane de Oliveira, usuária da Mala do Livro no Hospital Santa Lúcia, em Brasília: de tanto ler, incentivou as colegas. Foto: Andressa Reze 



EM LISTA 

Conduzir uma criança ao prazeroso universo da leitura nem sempre é uma tarefa simples. Mas também não é tão 
difícil assim. Afinal, tempo livre e imaginação solta - características de toda infância saudável - são tremendos 
facilitadores. Bem mais complicado é transformar em leitor um adulto que chegou a essa fase da vida sem ter 
descoberto o prazer dos livros. Missão espinhosa? Sem dúvida. Mas não é impossível. 
 
Mais do que a possibilidade de se desligar do mundo real e embarcar no enredo de uma bela obra literária, é 
necessário dar ao adulto a dimensão de que ler é uma experiência de múltiplas faces: ela pode mudar a vida dele e 
ajudá-lo em conquistas palpáveis, seja o ingresso numa boa universidade ou um simples bate-papo, mais animado e 
inteligente, na mesa de um bar. Também é preciso facilitar ao máximo o acesso dele ao livro, pois a vida adulta 
geralmente pressupõe trabalho, falta de tempo, cansaço e pouca disposição para qualquer assunto que não seja 
"urgente". 
 
O segredo é transformar esses supostos impedimentos em motivos para colocar a leitura na pauta do dia-a-dia. Ler 
pode ser, por exemplo, o jeito mais divertido de encurtar o trajeto entre a casa e o trabalho, ou de enfrentar uma 
longa fila no banco. E, quanto mais próximos os livros estiverem, melhor. Tanto faz se a biblioteca fica numa casa 
da vizinhança, no caminho para o serviço ou no próprio ambiente de trabalho. 

  

 

 



 

No balanço das horas 
EU RECOMENDO 

 

GRAÇA GARCIA, COORDENADORA DO INSTITUTO BRASIL LEITOR, RESPONSÁVEL PELO EMBARQUE NA 
LEITURA 



 

"O Mundo de Sofia, do escritor norueguês Jostein Gaarder, é um livro infalível, que conquista adultos de qualquer sexo ou 
idade. O texto instiga a ver o mundo sob outra perspectiva. A personagem principal é uma garota de 15 anos, que começa a 
receber bilhetes anônimos e cartões-postais de um desconhecido. A partir desse mistério, o leitor é convidado a viajar pela 
história da filosofia ocidental. Parece um tema chato, mas o livro é surpreendente, uma leitura deliciosa." 

 

O MUNDO DE SOFIA, JOSTEIN GAARDER, 552 PÁGS., ED. CIA. DAS LETRAS, TEL. (11) 3707-3500, 48,50 REAIS 



Para os usuários do metrô em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, a correria do dia-a-dia deixou de ser desculpa. 
Desde 2004, o projeto Embarque na Leitura, iniciativa do Instituto Brasil Leitor (IBL), instala bibliotecas em 
algumas estações. "Para transformar em leitor assíduo um adulto que não lê regularmente e vive estressado com o 
correcorre de uma cidade grande, o jeito é colocar o livro em seu caminho. As pessoas precisam tropeçar nele. Caso 
contrário, se distraem e fazem qualquer outra coisa", diz William Nacked, idealizador do projeto e diretor geral do 
IBL. 
 
A quantidade de leitores que se associaram na primeira unidade inaugurada em São Paulo, a da estação Paraíso, 
superou as expectativas mais otimistas. Hoje, as quatro bibliotecas paulistanas do projeto somam 33 mil sócios, que 
já fizeram 248 mil empréstimos. A recepcionista Maria das Graças Santos, 32 anos, fez sua carteirinha logo depois 
da inauguração da unidade Paraíso. E, embora a estação não estivesse em seu trajeto rotineiro, ela fazia algumas 
baldeações a mais só para passar na biblioteca após o trabalho. Com a inauguração da unidade Tatuapé, Maria das 
Graças já não precisa desviar de seu caminho. E ler ficou ainda mais fácil. 
 
"Entre o ir e o vir do trabalho, tenho três horas inteiramente dedicadas à leitura. Consigo dar conta de um livro por 
semana", diz a recepcionista, que agora se diz fã do escritor Machado de Assis. E ela acrescenta que, de uns tempos 
para cá, vem percebendo que o número de leitores nos trens do metrô paulistano tem aumentado. 
 
Embora 64% dos usuários dessas bibliotecas sejam mulheres, os coordenadores do projeto registraram em 2007 um 
aumento de 38% no número de associados do sexo masculino. O motivo? Uma isca bem jogada. Aproveitando-se 
da realização dos Jogos Panamericanos na cidade do Rio de Janeiro, as vitrines foram preenchidas com títulos sobre 
esporte. Resultado: atraídos pelo tema, os homens deixaram-se fisgar pelo prazer da leitura. 



 
William Nacked calcula que os sócios lêem, em média, dois livros por mês. "Há três mitos que esse projeto 
derrubou: o de que o brasileiro não gosta de ler, o de que ele não devolve o livro que pega emprestado e o de que ele 
só escolhe porcaria." O Embarque na Leitura mantém bibliotecas nas estações Paraíso, Tatuapé, Luz e Largo Treze, 
em São Paulo; na Central, do Rio de Janeiro; e na estação Recife, da capital pernambucana. 

  

Caixinha de surpresas 

Nas cidades-satélite de Brasília, o projeto de incentivo à leitura Mala do Livro já atendeu, em 18 anos, mais de 1 
milhão de pessoas. A idéia, de uma simplicidade admirável, foi da bibliotecária Neusa Dourado: levar pequenas 
coleções de livros em cestas de palha para comunidades que ficam longe demais de uma biblioteca pública. Deu tão 
certo que, em 1995, o programa foi incorporado pela Secretaria Estadual de Educação. Os frágeis cestos, então, 
foram substituídos por caixas-estantes de madeira, com espaço para 180 livros cada uma. Hoje, elas estão 
distribuídas por 502 residências no entorno de Brasília. Há outras também em centros comunitários, abrigos, museus 
e até hospitais. E é a vizinhança que dita o "perfil" dos livros de cada mala. Maria José Lira Vieira, professora de 
Psicologia e coordenadora do projeto, diz que cada localidade tem uma demanda específica. Algumas preferem 
literatura de cordel. Outras, livros de receitas e até sobre cuidados médicos. 
 
Helena Conceição Silva tem 82 anos e há mais de quatro abriga uma mala em casa, na região administrativa de 
Samambaia. Além de receber visitas (que entram e saem o dia todo, levando e trazendo livros), dar orientações e 
anotar os pedidos, ela também encontra tempo para ler. "Com a mala aqui em casa eu sempre vejo as novidades 
primeiro. Dá para ler até uns dez livros por mês." O acervo também se faz presente em hospitais, como o Santa 



Lúcia, em Brasília. A idéia é dar aos trabalhadores do local a chance de aproveitar momentos de folga - o intervalo 
do almoço, por exemplo - para desenvolver o hábito da leitura. Uma das maiores fãs da minibiblioteca é a 
escriturária Guaciane Nunes de Oliveira, 25 anos. De tanto fazer retiradas semanais, ela incentivou algumas amigas, 
que hoje vão sozinhas escolher seus próprios livros. 

PITADA LITERÁRIA 

Cidadezinha qualquer 
 
Casas entre bananeiras 
Mulheres entre laranjeiras 
pomar amor cantar. 
 
Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. 
Um burro vai devagar. 
 
Devagar... as janelas olham. 
 
Eta vida besta, meu Deus. 
Antologia Poética, Carlos Drummond de Andrade, Ed. Record 

Da escola para o trabalho 

Em Imigrante, uma cidadezinha com pouco mais de 3 mil habitantes a 136 quilômetros de Porto Alegre, são os 
vereadores-mirins do projeto Amigos da Leitura que incentivam o prazer pelos livros entre adultos. Eles são alunos 
de 7a e 8a séries do Ensino Fundamental eleitos pelos próprios colegas de escola. Todo mês, visitam as indústrias da 



região levando uma seleção de livros da biblioteca pública da cidade. No ambiente de trabalho, em horário 
determinado pela direção da empresa visitada, organizam a exposição dos volumes e cuidam do cadastro de retirada 
e devolução. 
 
Segundo Edí Fassini, secretária municipal de Educação, os pequenos vereadores indicam obras aos trabalhadores e 
fazem leituras de poesias e pequenos contos em voz alta para metalúrgicos, costureiras e operários dos setores 
químico, alimentício e calçadista. Para Ana Paula Machado de Souza, 33 anos, funcionária de uma confecção, a 
iniciativa deu-lhe a oportunidade de fazer suas próprias escolhas. Até então, ela pedia à filha adolescente que 
pegasse alguns títulos na biblioteca da escola. 
 
"Olhar o livro e escolher por conta própria faz toda a diferença", diz Ana Paula, que, a cada visita dos vereadores-
mirins, garante cerca de três obras para ler durante o mês. E não é somente ela quem gosta das visitas. Ana Paula diz 
que a experiência surtiu efeito em todos os colegas da confecção. "Quem não lia passou a ler, e o ambiente de 
trabalho até ficou mais gostoso. Agora, a gente tem mais assunto na hora do cafezinho." 

LER É IMPORTANTE PORQUE... 

• Na fase adulta, a leitura de textos mais ricos e de narrativas complexas amplia o vocabulário, desenvolve ainda mais a capacidade de 
reflexão e interpretação e dinamiza o raciocínio lógico. 

• Os livros proporcionam uma "viagem" por mundos desconhecidos, reais ou imaginários, alargando horizontes e elevando os níveis de 
conhecimento e cultura geral. 

DICAS DE LEITURA 



Solte Os Cachorros, Adélia Prado, 128 págs., Ed. Record, tel. (21) 2585-2000, 27 reais 
 
Primeiras Estórias, João Guimarães Rosa, 236 págs., Ed. Nova Fronteira, tel. (21) 2131-1111, 29,90 reais 
 
O Médico E O Monstro, Robert Louis Stevenson, 104 págs., Ed. FTD, tel. (11) 3611-3055 24,40 reais 
 
Histórias Extraordinárias, Edgar Allan Poe, 122 págs., Ed. Larousse do Brasil, tel. (11) 3855-2290, 14,90 reais 
 
Os Melhores Contos De Rubem Braga, Davi Arrigucci Jr. (org.), 168 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 26 reais 
 
Estórias Da Casa Velha Da Ponte, Cora Coralina, 112 págs., Ed. Global, tel. (11) 3277-7999, 23 reais 
 
Jorge, Um Brasileiro, Osvaldo França Jr., 196 págs., Ed. Nova Fronteira, tel. (21) 2131-1111, 28 reais 
 
Cartas Do Coração: Uma Antologia Do Amor, Elizabeth Orsini, 268 págs., Ed. Rocco, tel. (21) 3525-2000, 44 reais 
 
Vinte Mil Léguas Submarinas, Júlio Verne, 232 págs., Ed. FTD, tel. (11) 3611-3055, 34 reais 
 
O Melhor Das Comédias Da Vida Privada, Luis Fernando Veríssimo, 296 págs., Ed. Objetiva, tel. (21) 2199-7824, 37,90 
reais 
 
Amar, Verbo Intransitivo, Mário de Andrade, 186 págs., Ed. Agir, tel. (21) 3882-8200, 34,90 reais 
 
Antologia Poética, Carlos Drummond de Andrade, 416 págs., Ed. Record, tel. (21) 2585-2000, 37 reais 
 
Poesias, Fernando Pessoa, 136 págs., Ed. LP&M, tel. (51) 3225-5777, 8,50 reais 
 



O Pagador De Promessas, Alfredo Dias Gomes, 176 págs., Ed. Bertrand Brasil, tel. (21) 2585-2085, 29 reais 
 
O Quinze, Rachel de Queiroz, 160 págs., Ed. José Olympio, tel. (21) 2585-2000, 24 reais 
 
Perdas E Ganhos, Lya Luft, 128 págs., Ed. Record, tel. (21) 2585-2000, 24 reais 
 
A Morte E A Morte De Quincas Berro D'Água, Jorge Amado, 120 págs., Ed. Companhia das Letras, tel. (11) 3707-3500, 24 
reais 

QUER SABER MAIS? 

Projeto Amigos da Leitura, R. Castelo Branco, 15, 65885-000, Imigrante, RS, tel. (51) 3754-1130 

 

Instituto Brasil Leitor, tel. (11) 3675-8871 

 

Mala do Livro 

• Diretoria de Bibliotecas da Secretaria de Cultura, tel. (61) 3325-6265 

Foto: Marcos Rosa. Ilustração: Alexandre Camanh 
	
	
	
	
	
	
	



	
REPORTAGENS 
TATIANA BELINKY 

O livro é um objeto mágico 

Para a escritora, cabe tudo dentro dele: castelos, florestas, cidades inteiras! 

 

A história de vida de Tatiana Belinky é tão emocionante quanto os livros que ela escreve para as crianças. Nascida 
na Rússia, poliglota e escritora desde sempre, chegou ao Brasil aos 10 anos, fugindo com a família das mazelas da 
guerra civil provocada pela revolução comunista que, em 1917, fez nascer a antiga União Soviética. Seu primeiro 
livro infantil, Limeriques (Ed. FTD), foi publicado em 1987. Hoje, aos 89 anos, ela continua escrevendo - à mão, 
com uma caligrafia que não envelhece com o passar do tempo. 

 

 



Como estimular a leitura entre crianças de até 3 anos? 

TATIANA BELINKY Não fico me preocupando com idade. Escrevo o que me dá vontade naquele dia, e a faixa 
etária que me escolha. Mas o fundamental é ler histórias, ter sempre muitos livros por perto e cantar. Música é 
fundamental, mas tem de ser de qualidade. É por isso que, no mundo inteiro, existem as músicas de acalanto. Elas 
são feitas para assustar, mas a letra não importa. A criança ouve o acalanto, depois a voz da mamãe e, em seguida, 
dorme muito bem. 

  

Qual é o significado da fantasia no universo da criança? 

TATIANA A fantasia é tudo. Sempre digo aos pequenos que o livro é um objeto mágico, muito maior por dentro do 
que por fora. Por fora, ele tem a dimensão real, mas dentro dele cabe um castelo, uma floresta, uma cidade inteira... 
Um livro a gente pode levar para qualquer lugar. E com ele se leva tudo. 

"Só escrevo o que me dá vontade, sem preocupação com a idade. E não gosto de moral da história" 

Por que os contos acumulativos - aqueles em que, sucessivamente, se vão acrescentando novos elementos - 
funcionam tão bem com os bebês? 

TATIANA Todo mundo gosta de repetição, inclusive as crianças, porque fica mais fácil de memorizar. Quem gosta 
demais de alguma coisa sempre quer experimentá-la de novo. Isso vale para tudo: do prato que você não se cansa de 
pedir no restaurante ao livro que a gente lê e relê inúmeras vezes. 

Livro infantil que se preza deve ter "moral da história"? 



TATIANA Não gosto disso. Uma vez, a dona Benta contou uma história cuja moral era "fazer o bem sem olhar a 
quem". A Emília discordou: "Para os maus, pau!". Que me desculpe a Capitu (personagem do romance Dom 
Casmurro, de Machado de Assis), mas a Emília é a mulher mais inteligente do Brasil! E, além de tudo, é mágica! 
Eu queria ser mágica. Queria ser uma bruxa. Mas bruxa bonita, como a madrasta da Branca de Neve. 

 

Foto: Fabiano Ramos 
REPORTAGENS 
HELOISA PRIETO 

Programa livre 

A autora de sucessos infantis diz que não pode haver regras de leitura com crianças 

 



Heloisa Prieto foi criada sob duas fortes infl uências: a do pai, de origem espanhola e sempre cercado de livros; e a 
da mãe, baiana mais afeita à tradição oral, apreciadora de histórias contadas em volta da fogueira. Como educadora 
e escritora, Heloisa levou a síntese desses dois mundos até o público infantil, em livros que se transformaram em 
sucessos de venda, como O Jogo da Parlenda (Ed. Companhia das Letrinhas). Nesta entrevista, a autora fala da 
importância da literatura desde cedo na formação de uma criança. 

  

Por que você considera importante estimular o gosto pela leitura em crianças que ainda não sabem ler? 

HELOISA PRIETO Porque é fundamental que elas travem contato com o livro desde cedo, sintam as texturas, 
acostumem-se a manuseá-lo, mesmo sem ler. É dessa forma que as crianças se apropriam das várias possibilidades 
do livro e acabam fascinadas por ele. 

  

Qual é a melhor maneira de incentivar a leitura nessa fase? 

HELOISA Expondo a criança ao livro, deixando-a absolutamente livre para escolher. É um equívoco o adulto 
querer nortear a leitura infantil, decidir o que é bom e o que é ruim, dizendo "este livro não serve, não é para a sua 
idade". Outra coisa importante é o livrobrinquedo. Ele educa o olhar, a atenção. Em casa, é importante respeitar as 
"leis do leitor": ler o que quiser, amar ou detestar um livro, ler o mesmo título um monte de vezes, começar pelo 
meio, não terminar, ler o fim antes... 

"É um equívoco o adulto querer nortear a leitura infantil, decidir o que é bom e o que é ruim" 

O que o professor pode fazer para que a leitura seja um momento de prazer, mais do que uma atividade 
escolar? 



HELOISA É errado perguntar para a criança o que ela entendeu da história, pois a literatura potencializa muitas 
leituras. Melhor é perguntar se a criança quer contar a história para ele. Do que que ela gostou? O que detestou? O 
professor deve ser, ele próprio, um leitor. 

  

Alguns pais acham que certos contos de fadas são apavorantes demais, inapropriados para crianças dessa 
idade. Falar sobre o medo é importante? 

HELOISA É fundamental, pois nessa faixa etária o medo é mais intenso. Quanto mais ele é reprimido, mais a 
criança sente. O livro ajuda a lidar com essa emoção. 

  

Professores têm receio de trabalhar com livros cujos personagens são assustadores? 

HELOISA Sim, muito. Acho que é uma reação à violência. A tendência é negá-la, quando o correto é nomeá-la. A 
criança sabe que há perigos, não adianta negar. Mas sem sadismo, nem banalização. 

 

Foto: Divulgação/Editora Ática 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
EPORTAGENS 
FANNY ABRAMOVICH 

Livro precisa ser um vício 

O segredo com crianças de 7 a 9 anos, segundo a escritora, é não forçar a barra 

 

Mais de 40 títulos para crianças e adolescentes estão no currículo da escritora Fanny Abramovich, que também já 
esteve "do lado de cá" da sala de aula: ela foi professora de Educação Infantil e arte-educadora por mais de 30 anos. 
Seus primeiros livros instigavam professores a repensar seu papel, como em Que Raio de Professora Sou Eu (Ed. 
Scipione). Hoje, no entanto, é ficção o que ela mais gosta de escrever. 

  

Como estimular a leitura entre crianças de 7 a 9 anos? 



FANNY ABRAMOVICH Contar histórias com paixão e não forçar a barra são formas de estimular a leitura. 
Muitos alunos meus, de 40 anos atrás, já me encontraram pela vida e ainda lembram do jeito como eu contava 
histórias. Eles não esquecem porque isso os marcou. Ler não pode ser hábito, tem de ser vício. E contar histórias, ler 
para as crianças, ajuda a "viciá-las". 

  

Por que nessa idade histórias de terror fazem tanto sucesso? O que exatamente mobiliza o interesse delas por 
esse tema? 

FANNY Não acho que sejam apenas histórias de terror que interessam às crianças nessa faixa etária. Elas gostam de 
ler histórias engraçadas, tristes, de suspense, de comédia... O que realmente as prende é a emoção. Mas os monstros 
representam o medo das crianças, e talvez por isso algumas gostem tanto desse gênero literário. 

"Contar histórias com paixão é uma boa forma de incentivar a leitura" 

A criança dos anos 1970 não é a mesma de hoje. O que mudou? O que elas liam há 30 anos? Liase mais 
naquela época? 

FANNY Boas histórias atraem as pessoas através dos tempos. Não me consta que as pessoas deixaram de gostar das 
histórias da Bíblia ou de fadas. E não acredito que apenas as crianças lêem menos. No sistema escolar, quem está 
lendo menos são os educadores. E eles infl uenciam bastante a leitura junto à garotada. Hoje, criam-se salas 
especiais de leitura, com professores especializados, cursos de mediação de leitura e mais uma série de recursos. 
Nesse processo, aquilo que era uma "simples gostosura" - sentar no chão e contar histórias - acaba se perdendo. 

  

 



O que mais atrai em sua obra? 

FANNY Meus livros fazem sucesso porque são engraçados, não têm lição de moral e são escritos em linguagem 
coloquial. Mas faz apenas dez anos que escrevo para o público infantil. Antes, eu escrevia para jovens e, antes 
ainda, para educadores. Escrever para crianças não é fácil. É preciso ritmo e poesia, além de saber contar uma 
história com poucas palavras. 

 

Foto: Divulgação/Editora Ática 
REPORTAGENS 
RUTH ROCHA 

Leitura não pode ser só folia 

A autora acredita que o livro também deve cumprir o papel de enriquecer o vocabulário 

 



Aos 77 anos, a paulistana Ruth Rocha ainda faz muita criança se apaixonar pela literatura. Ela é a autora do 
clássico Marcelo, Marmelo, Martelo (Ed. Salamandra), um fenômeno editoral que já ultrapassou a marca de 1 
milhão de cópias vendidas. Mas sua obra vai muito além. Com mais de uma centana de livros publicados e prêmios 
importantes no currículo, Ruth já tem dois novos títulos saindo do forno: Solta o Sabiá (Ed. Companhia das 
Letrinhas) e Quem Tem Medo do Novo (Ed. Global). 

  

O que fazer se uma criança, aos 10 anos, não demonstrar qualquer interesse pela leitura? 

RUTH ROCHA O primeiro passo é descobrir se ela realmente entende o que anda lendo. Muitas vezes o título não 
é adequado à sua capacidade de interpretação. Nesse caso, o ideal é partir para a leitura de textos curtos ou pequenos 
trechos de histórias mais longas. 

  

O que você acha do estímulo à leitura por meio de atividades lúdicas? 

RUTH Concordo, desde que as propostas sejam desenvolvidas com inteligência e não transmitam a idéia de que a 
folia e o divertimento têm um papel maior do que a própria leitura. Além disso, os professores deveriam ler os livros 
infanto-juvenis antes de indicá-los aos alunos. 

"Os professores deveriam ler os títulos infanto-juvenis antes de indicá-los aos alunos" 

 

 

 



Qual é o segredo do sucesso de Marcelo, Marmelo, Martelo? 

RUTH Se eu soubesse, faria todos como ele! O que sei é que um bom livro precisa ter verdade, propor novas 
questões e fazer o leitor pensar. Nunca escrevo porque tal assunto pode agradar ao público infantil, mas sempre 
preocupada em contar uma boa história e ser fiel aos meus valores. 

  

Você publicou muitas adaptações de clássicos. É difícil falar a língua das crianças nesse gênero literário? 

RUTH Dou um tom mais infantil à obra, mas não fi co tentando buscar palavras que sejam mais fáceis. O livro 
também é uma forma de enriquecer o vocabulário, e a adaptação precisa respeitar o original. 

  

A internet ajuda ou atrapalha o desenvolvimento da leitura? 

RUTH Essa tecnologia é muito nova e acho que ainda não se encontrou uma linguagem adequada para ela. Por 
enquanto, utiliza-se muito a rede para fazer pesquisas, sem saber como fazer isso, porque ninguém ensina. Os 
alunos copiam e colam no trabalho escolar qualquer bobagem. Outro problema é saber se as informações veiculadas 
são fidedignas. Nesse sentido, o livro é mais confiável. 

 

Foto: Kenji Honda 

 

 

 



REPORTAGENS 
IVANA ARRUDA LEITE 

Sem temas proibidos 

Segundo a escritora, é bobagem querer evitar assuntos como racismo e violência 

 

A escritora e socióloga Ivana Arruda Leite não tem medo de assuntos supostamente polêmicos. Para ela, temas 
como racismo, violência e desigualdade social não só podem como devem estar presentes na literatura juvenil. 
Primeiro, para formar a opinião crítica do jovem. Depois, para não fazer do livro uma bolha, completamente isolada 
do mundo real. Autora de dois grandes sucessos - Confidencial: Anotações Secretas de Uma Adolescente (Ed. 34) 
e Elas (Ed. Callis) -, nesta entrevista ela diz como atrair a atenção dos jovens e fala do papel da internet na formação 
de leitores. 

  

 



Como despertar o interesse de jovens entre 13 e 15 anos e atraí-los para a leitura? 

IVANA ARRUDA LEITE É preciso mostrar que a literatura também pode ser jovem, não é coisa apenas de gente 
velha. Daí a importância de temas que tenham a ver com o universo deles. Também é importante que o livro reflita 
a realidade que os cerca. Não há por que evitar assuntos como racismo, por exemplo. Assim, o jovem cria bases 
para formar sua própria opinião. 

  

Essa faixa etária demonstra grande interesse por livros em forma de diário. Por quê? 

IVANA Pela proximidade da narrativa. Quando eu era adolescente, adorava diários, essa voz falando comigo. Meu 
livro Confissões tem esse formato e fez muito sucesso. Esse tipo de texto é sempre leve, gostoso de ler. E traz 
histórias de paqueras, brigas com a mãe... enfim, tudo que o jovem quer ler. 

"O livro deve refletir a realidade que cerca os jovens. Assim, eles formam suas opiniões" 

Quais são os elementos essenciais que uma obra literária deve ter para chamar a atenção dessa turma? 

IVANA O importante não é o livro ser bom, mas criar-se o hábito da leitura desde criança. Não é preciso tornar o 
livro uma deliciosa guloseima. Compare a literatura com o cinema: quantos filmes ruins a gente vê? E por que 
também não podemos ler livros ruins? Se o hábito está incorporado, não importa o que a criança tem nas mãos: ela 
lê. Depois, decide o que é bom e o que é ruim. 

  

Você tem um blog, forma de comunicação muito popular entre os jovens. O que você acha desse tipo de 
leitura? 



IVANA Acho que os blogs são positivos e podem funcionar como um chamariz para a leitura. Os jovens lêem um 
texto ali, gostam e vão atrás do livro. Facilita o acesso, sem contar que essa é a linguagem deles. Eu adoraria poder 
ter lido blogs na minha adolescência. 

 

Foto: Edson Kumasa 
	
	
REPORTAGENS 
JOSÉ MINDLIN 

Janelas para o mundo 

O leitor mais famoso do Brasil garante: não há idade para se apaixonar pelos livros 

 



Dono da maior biblioteca particular da América Latina, o empresário José Mindlin é uma das raras pessoas no 
mundo que ganharam fama por causa da paixão por livros. Ele calcula já ter devorado cerca de 7 mil obras literárias 
ao longo de seus 93 anos de vida. E, mesmo com a visão enfraquecida pela idade, não cogita abandonar esse prazer. 
Prepara-se para começar a sexta leitura dos sete volumes de Em Busca do Tempo Perdido (Ed. Jorge Zahar), 
clássico do francês Marcel Proust. E conta com a ajuda de bibliotecários, que lêem em voz alta para ele. 

  

Como levar um adulto a adquirir o hábito da leitura? 

JOSÉ MINDLIN Não há uma receita infalível. Em primeiro lugar, é fundamental facilitar o acesso das pessoas a 
livros. O bibliotecário tem um papel importante, mas o rádio e a TV precisam fazer mais programas sobre livros. 

  

Transformar crianças em leitores é mais fácil? 

MINDLIN O adulto que nunca leu é praticamente uma criança. O caminho é dar a ele um livro bem ilustrado. Uma 
adaptação de Os Três Mosqueteiros, por exemplo, seria um ótimo começo. 

  

Sempre é tempo de incentivar a leitura? 

MINDLIN Sim. Ler é uma questão de catequese, e quem não lê nunca saberá o que está perdendo. O gênero 
literário é irrelevante. O importante é criar o hábito. 

"O que se lê é irrelevante. O que importa é criar o hábito da leitura" 

Mesmo que sejam livros de auto-ajuda, por exemplo? 



MINDLIN Confesso que tenho certo preconceito com esse tipo de leitura, porque acho que esses livros acabam 
funcionando como uma bengala. Se precisar, tudo bem, desde que não se leia apenas isso. A boa leitura provoca a 
imaginação, desperta o sonho, coisas que essas obras não proporcionam. 

  

Ler uma história em voz alta é uma boa forma de incentivar a leitura também para adultos? 

MINDLIN O contador de histórias ainda é muito válido, nunca vai desaparecer. O livro une as pessoas. E a poesia, 
por exemplo, é ideal para ser lida em voz alta. 

  

Qual obra o senhor indicaria para quem quer se iniciar nos prazeres da leitura? 

MINDLIN Eu tinha um motorista que costumava me esperar horas a fio enquanto eu estava em reuniões. Um dia, 
perguntei-lhe por que não usava aquele tempo para ler, mas ele não soube responder. Dei a ele O Tempo e o Vento, 
de Erico Verissimo. E ele virou leitor. 

 

Foto: Mario Rodrigues 
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