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O LITERATUDO é um projeto de incentivo à leitura, desenvolvido pela Secretaria

de  Educação  de  Juiz  de  Fora  (SE),  por  meio  do  Departamento  de  Planejamento

Pedagógico e de Formação, coordenado pela Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e

Cidadania (SPAC).

Iniciado em 2010, tem por objetivo contribuir para a promoção da leitura, em suas

múltiplas possibilidades, em toda a rede municipal de ensino. Origina-se com o propósito

de difundir e incrementar as boas práticas de leitura já existentes, assim como também de

pesquisar continuamente novas possibilidades. O desenho do projeto se dá a partir de

várias linhas de trabalho que partem tanto da SE quanto das escolas municipais e que se

cruzam permanentemente ao longo do ano letivo, passando principalmente pela formação

continuada,  pela  atenção  às  bibliotecas  escolares  e  pela

criação/apresentação/intercâmbio de trabalhos desenvolvidos pelos alunos nas escolas –

tendo a literatura como fio condutor. 

1 – Por que incentivar a leitura, se há textos por todos os lados?  (Justificando o

tema).

 Seria um equívoco afirmar que a população de uma cidade como Juiz de Fora não

lê,  uma  vez  que  é  confrontada  cotidianamente  com  suportes  que  estampam  textos

noticiosos,  publicitários,  informativos,  religiosos,  instrucionais,  etc.  Serviços e produtos

são oferecidos em panfletos  ou  outdoors.  Diariamente,  pessoas se  detêm diante  das

revistas e jornais que as bancas exibem, a fim de se inteirarem das novidades do mundo

político, econômico, artístico e social. Aliada à imagens ou não, a escrita proliferou de tal

maneira a causar uma poluição visual em nossa cidade.

Por  que,  então,  desenvolver  um projeto  que incentive  leitura  para  as  crianças,

jovens e adultos que estudam nas escolas municipais e os profissionais que nelas atuam?

De que leitura e de qual leitor estamos falando? Se os projetos pedagógicos das escolas

municipais têm como finalidade a formação para a cidadania, qual o papel da leitura na

construção de cidadãos? É suficiente ter acesso às muitas informações ou igualmente



importante é ter o conhecimento de que os fatos que nos são apresentados passam por

edições  que,  muitas  vezes,  embaçam  a  realidade?  Portanto,  informação  não  é

necessariamente conhecimento, embora a informação possa ser o ponto de partida ou o

meio para se chegar ao conhecimento (BACCEGA, 2001). Este implica a habilidade de

elaborar sínteses, de distinguir um fato da opinião relativa ao fato, de fazer inferências ao

ler  para  além  da  superfície  textual,  de  identificar  efeitos  de  humor,  ironia,  apelo  ou

persuasão  num  texto  falado,  escrito,  imagético  ou  gestual.  Portanto,  ler  é  um  ato

complexo,  que  extrapola  a  decodificação  e  encaminha  para  a  produção  de  sentidos,

solicitando um leitor cooperativo para fazer o texto funcionar.

Não descartamos a leitura enquanto busca de informações, como consultar o jornal

para saber o horário de um filme; o dicionário para esclarecer a ortografia de uma palavra;

o livro,  a  enciclopédia e  a  internet  para  obter  dados sobre  a vida de um autor  ou  o

catálogo  telefônico  para  a  localização  de  uma  pessoa.  Entretanto,  são  muitos  os

propósitos sóciocomunicativos em que os textos são produzidos, daí as várias funções e

usos que a fala, a escrita e, por conseguinte, a leitura, assumem nas várias esferas da

comunicação social.  A escola  é  uma dessas  esferas,  aliás,  privilegiada,  porque  pode

dialogar,  no  ensino  que  oferece,  com  as  outras  esferas,  tais  como  a  artística,  a

jornalística, a científica, a publicitária, a jurídica, etc. Também a escola já não pode ignorar

a  multiplicidade  de  linguagens  que  vem  surgindo,  misturando-se  umas  às  outras,

complementando-se e enriquecendo-se mutuamente. À escola, cabe o desafio de formar

“bons” leitores e não apenas consumidores de leitura, pois é a instituição responsável

pela sistematização do conhecimento. 

Da  compreensão  de  que  a  leitura  é  abrangente,  de  que  são  vários  os  seus

suportes, de que muitas são as linguagens e áreas do conhecimento, é que denominamos

o presente projeto de LITERATUDO. Por que este nome? A palavra “literatura” deriva do

latim “littera”,  que quer  dizer  “letra”  (LAJOLO, 2001).  Em primeiro lugar,  chamamos a

atenção para o fato:  o que hoje chamamos de literatura, enquanto arte da palavra, é

anterior ao seu nome, pois já existia quando a escrita ainda não tinha sido inventada. A

partir das linguagens da poesia e da música os gregos transmitiam sua história. Ritmo,

melodia e rimas contribuíram para facilitar a memorização nas sociedades oralizadas e

garantir que a história não se perdesse. 

Só mais tarde, com a invenção da escrita e, principalmente, da imprensa, é que as

artes  da  palavra  passaram  a  ser  chamadas  de  literatura.  Em  dicionários,  também,

encontramos  outros  significados  para  o  vocábulo,  como  referência  ao  conjunto  de

conhecimentos de diferentes áreas, por exemplo: “toda a literatura até então produzida



em Física”; “fazer a revisão de literatura sobre um tema da Educação para escrever uma

dissertação ou tese, etc.” A palavra é, por conseguinte, utilizada com outros sentidos em

contextos  diversos.  E  é  nesta  perspectiva  que  assumimos  a  denominação  para  este

projeto, embora privilegiemos a literatura como arte da palavra e a formação do leitor com

este texto, por ser ele aberto a diversas leituras que variam em função da experiência de

vida do leitor, de seu conhecimento de mundo, da comunidade linguísticocultural a qual

pertence. Outro aspecto importante a destacar é que hoje,  inversamente ao passado,

através  de  registros  escritos  é  que  os  textos  da  tradição  oral  –  parlendas,  contos

populares, cantigas de roda, adivinhações, lendas, coletâneas diversas e livros didáticos –

chegam ao conhecimento de muitos alunos e professores mais jovens, consumidores de

uma cultura de massa que simplifica as palavras, enclausurando sua reinvenção e suas

múltiplas possibilidades.

Enfim, o projeto LITERATUDO é gestado a partir do reconhecimento do direito dos

alunos da Rede Municipal de ensino de Juiz de Fora de terem acesso e se apropriarem

do mundo da escrita e de outras modalidades de linguagem, constituindo-se como leitores

interativos e não apenas passivos,  decifradores de sinais;  leitores que preencham as

lacunas do texto, que desvendem o que está oculto no tecido textual. Assim, o projeto

reconhece a leitura nessa perspectiva, como forma de melhor compreensão do mundo e

de si mesmo. A proposta privilegia o texto literário, porque “a literatura resiste ao tempo,

não se  esgota como o discurso informativo  dos jornais  e  noticiários,  tem um quê de

perenidade,  parece  sempre  ter  o  que  dizer  ao  homem que  a  procura.” (BRANDÃO;

MICHELETTI, 2001, p. 24). 

Citamos Barthes (1978,  p.  18),  porque reconhecemos que “a  literatura  assume

muitos  saberes”.  Com  ousadia,  o  autor  afirma  que  “se  todas  as  nossas  disciplinas

devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária que devia ser

salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário”. Sua afirmação não

é absurda, se pensarmos nas disciplinas como OSPB, Moral e Cívica, Latim, Francês,

Puericultura  foram  parte  integrante  do  currículo  de  nossas  escolas.  Por  outro  lado,

constatamos que as áreas das Ciências Humanas como a História, Psicologia, Sociologia,

Antropologia vêm desfrutando de conhecimentos encontrados em obras literárias.

Destacamos  ainda  a  importância  do  texto  literário  para  a  alfabetização,

considerando que o trabalho simplificado com substantivos na fase de construção da

escrita compromete o necessário processamento sintático e semântico do indivíduo para

a produção de textos. Daí a relevância do uso em salas de aula dos textos literários da

tradição oral e da atividade de contar histórias.



 

2 – Objetivo geral

O projeto de trabalho tem por objetivo contribuir para a promoção da leitura em

suas múltiplas possibilidades, conjuntamente com toda a comunidade escolar da Rede

Municipal de ensino de Juiz de Fora. 

2.1 – Objetivos específicos

 Sensibilizar diretores e vice-diretores para a necessidade de toda a comunidade

escolar se envolver no projeto LITERATUDO, fazendo com que Salas de Leitura

funcionem em todas as escolas e que a literatura seja um dos focos do trabalho

pedagógico em 2017.

 Disponibilizar profissionais da SPAC para orientar o planejamento e apoiar as

ações relacionadas ao trabalho com a literatura na escola. 

 Promover encontros com os coordenadores pedagógicos, a fim de que estes,

por meio de discussões sobre temas e metodologias relacionadas ao trabalho

com  a  leitura  e  com  a  literatura,  possam  orientar  e  apoiar  os  docentes,

integrando  e  articulando  ações  dos  professores  regentes,  de  Língua

Portuguesa, de Artes e de projetos nas áreas artísticas.

 Promover encontros (Grupo de Estudo Dinamização da Leitura na Escola) com

professores que atuam nas Salas de Leitura, em aulas de Produção Textual e

em projetos de Arte e Literatura a fim de discutir estratégias de leituras, bem

como as formas de organização do espaço, do acervo e as possibilidades de

acolher, estimular a presença de alunos, pais e professores nesses ambientes.

 Promover encontros com professores de Arte a fim de discutir possibilidades de

integração  da  Literatura  com  outras  linguagens  artísticas  na

pesquisa/criação/produção de trabalhos com os alunos.

 Realizar o VII Circuito de Leituras como forma de promover intercâmbio entre

as escolas, valorizando e divulgando os trabalhos com a leitura realizados nas

Salas de Leitura e nas salas de aula.

 Articular o  LITERATUDO com os projetos  IX Mostra Estudantil de Arte, XIII

Mostra Professor Também Faz Arte  e  VIII Ciclo de Palestras Docência e

Experiência Estética. 



3 – Ações previstas

3.1 – Assessoria literária e pedagógica

A presença da literatura é fundamental  na escola e ela  deve estar  inserida no

cotidiano da sala de aula. No entanto, observa-se que apenas a disponibilização de livros

e outros suportes de leitura nem sempre é suficiente para que o professor os utilize em

sua(s) turma(s), explorando suas diversas possibilidades de leitura, fruição e produção de

texto. 

Por isso, este projeto também propõe um trabalho, realizado pela equipe da SPAC,

de orientação e de apoio pedagógico aos professores que atuam em bibliotecas, assim

como aos professores regentes, de Língua Portuguesa, de Produção Literária, de Arte e

professores/as  de  projetos  de  Arte  e  Literatura  sobre  a  escolha  do  material  e  das

sugestões de leitura.

3.2 – Apoio na dinamização das Salas de Leitura

A  Sala  de  Leitura  deve  integrar  a  escola  e  ser  local  de  disseminação  de

informação,  encontro,  convivência  e  reflexão,  portanto  um ambiente  fundamental  nos

processos de aprendizagem e de incentivo à leitura. Para isso, cabe à escola – num

trabalho contínuo e permanentemente articulado entre direção, coordenação pedagógica,

professores que atuam na biblioteca, professores regentes e de projetos extracurriculares

–  disponibilizar  espaço  adequado,  ampliar  e  cuidar  do  acervo,  acolher  os  leitores  e

promover atividades de divulgação das obras e de incentivo à leitura.

A equipe da SPAC acompanhará o trabalho das Salas de Leitura por  meio de

levantamentos de dados fornecidos pelos professores e também por meio de visitas às

escolas, promovendo uma assessoria direta a esses professores, que também poderão

agendar uma visita a esta Supervisão, através do telefone 3690-7358.

3.3 – Grupo de Estudos Dinamização da Leitura na Escola

O Grupo de Estudos Dinamização da Leitura na Escola propõe a realização de

encontros mensais para estudo e troca de experiências com professores que atuam nas

Salas de Leitura,  em aulas de produção literária  e em projetos de leitura,  abordando

temas relacionados à dinamização da leitura na escola, tais como:

 Necessidade  de  atividades  DIÁRIAS de  leitura  (alfabetização,  interpretação,



imaginação,  oralidade,  escrita,  fruição  literária,  prazer,  ampliação  das

referências culturais, etc.);

 Importância da articulação entre as ações de leitura desenvolvidas por diversos

professores (regentes, projetos de Arte e Literatura, de Língua Portuguesa, de

Arte  e  de  projetos  extracurriculares  nas  áreas  artísticas  –  Artes

Visuais/Artesanato, Música, Dança e Teatro/Contação de História). Baseados

em textos  literários,  professores podem diversificar  as  ações pedagógicas e

integrar palavra/imagem, palavra/gesto, palavra/som, palavra/audiovisual, etc.,

de acordo com a faixa etária de seus alunos.

 

3.4 – VII Circuito de Leituras

A fim de valorizar o trabalho desenvolvido e gerar um intercâmbio de ideias e de

ações, o projeto propõe a continuidade do Circuito de Leituras. Esse evento, realizado

simultaneamente em várias escolas durante a penúltima semana do mês de agosto, é

composto das seguintes ações:

 Na escola - exposição/apresentação, na própria escola e no entorno, de trabalhos

realizados por alunos – a partir de obras literárias – ao longo do ano letivo, nas

Salas de Leitura e nas salas de aula (Artes Visuais/Artesanato, Música, Dança,

Teatro  e  Contação  de  História).  A  escola  define,  de  acordo  com  suas

peculiaridades, o tempo de duração do evento (de dois a cinco dias);

 Intercâmbio – uma escola visita/recebe outra: durante a semana de 21 a 25 de

agosto  de 2017,  todas as  escolas  inscritas  no  VII  Circuito  de  Leituras estarão

envolvidas em visitar (um dia) e receber (outro dia), de acordo com cronograma

determinado previamente. A escola (grupo de alunos e professores) que visita leva

“um presente”, ou seja, experiências de leituras, alguma produção literária/artística

(apresentação  de  poemas,  teatro,  contação  de  história,  dança,  música,  etc.)

realizadas pelos alunos para ser mostrada na escola visitada. Ao mesmo tempo, na

mesma programação, a escola que recebe mostra suas produções para a escola

visitante;

 Troca de experiências literárias entre os alunos - promoção de encontros nas

salas  de  aula  entre  os  alunos,  que  recebem  e  visitam,  para  relatarem

experiências, vivências e trocas das diversas leituras literárias realizadas nas

Salas de Leitura e salas de aula nas suas escolas.;

 Divulgação no site da PJF das atividades do Circuito (relatos, fotos etc.)



As  escolas  interessadas  em  participar  do  VII  Circuito  de  Leituras  podem  se

inscrever até o dia 23 de junho de 2017. As fichas enviadas para as escolas devem ser

preenchidas e encaminhadas para o e-mail literatudojf@gmail.com

A tabela  de  visitação  será  organizada  pela  SPAC  e  comunicada  às  escolas

participantes. Cabe à escola providenciar o ônibus para fazer a visita.  
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