
 

ABRE PALAVRA 

 

Abre Palavra é um projeto que trabalha com a formação de leitores. Para isso, possibilita o 

acesso à leitura de 5 livros de literatura em suporte físico para professores e estudantes e 

digital exclusivo para professores, além de um material complementar com orientações e 

sugestões para professores. 

Por meio da leitura, a pessoa desenvolve o senso crítico com relação às diferentes 

mensagens e indagações que a leitura propõe. Também desenvolve a sensibilidade, a 

capacidade de ver, a fantasia, a escrita. Sendo assim faz-se imprescindível que o convívio 

com os livros extrapole os limites da escola e que a leitura passe a ser difundida com mais 

intensidade nas escolas. Tendo essa certeza, é preciso investir na aquisição de livros 

literários para ampliar o acervo pessoal de professores e estudantes. Os livros desse acervo 

devem ser diversificados, ampliando as possibilidades de exploração dos mesmos em 

atividades criativas. 

Os principais aspectos sociais que justificam esse projeto estão baseados na pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil (2016) e são: 

[1] as dificuldades percebidas em relação ao acesso à leitura e à informação, dentro ou fora 

dos espaços da educação; 

[2] o fato de muitas pessoas alfabetizadas não compreender o que lê, especialmente em 

comunidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e que não tem acesso 

ao objeto livro; e 

[3] a constatação de que a inclusão democrática dos indivíduos nas práticas sociais de 

escrita e leitura ainda não é uma realidade a se comemorar no Brasil. Dessa forma, é 

necessário ressaltar o papel dos projetos de governo e das políticas públicas que garantam 

o acesso ao livro e à leitura, em especial, às populações de baixa renda, que compõem a 

maioria das crianças que estudam nas redes públicas de ensino. 



 

Os principais aspectos educacionais do projeto que corroboram para integração das 

políticas educacionais em todos os níveis de ensino, especialmente na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental, para a formação de leitores são: 

[1] ações proativas no assessoramento ao município para elaboração e execução de 

atividades voltadas especificamente para a formação de leitores; 

[2] articulação entre escolas, famílias e comunidade para uma prática de leitura de literatura; 

e 

[3] criação de processos de integração da sociedade com a rede escolar, zelando pela 

garantia do acesso à leitura deleite por parte de todos os estudantes. Dessa forma, 

esperamos-se contribuir para que o ente federativo cumpra suas metas e estratégias, 

pactuando a garantia de direitos, competências, objetos de conhecimento e habilidades de 

aprendizagem que configuram a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental no que tange a formação de leitores de seus cidadãos. 

Tudo isso para garantir aos cidadãos o direito humano de acesso à Literatura enquanto 

Arte, como defende Antônio Cândido, pois, quando se diz “ERA UMA VEZ” para uma 

criança, muitas coisas acontecem, a principal delas é levá-la à fabulação! Bartolomeu 

Campos de Queirós, no livro “Sobre ler, escrever e outros diálogos” (2012), escreveu sobre 

a importância dos textos literários por meio da diferença de como os textos literários e textos 

didáticos repercutem em cada pessoa: 

 

“Enquanto um texto didático procura uma convergência, todos os 

leitores chegando a uma mesma resposta, apontando para um único 

ponto, o texto literário procura a divergência. Quanto mais 

diversificadas as considerações, quanto mais individuais as emoções, 

mais rico se torna o texto. Digo sempre que o livro é um objeto, e o 

leitor, um sujeito. Numa relação entre objeto e sujeito é o leitor quem 

deve tomar da palavra. E a metáfora dá voz ao leitor. Não há que se 

perguntar qual a mensagem do livro, mas o que o sujeito pensa sobre 

o que foi lido por ele. Deixo as ‘mensagens’ para os livros de 



 

autoajuda e não para os literários. Há livros que ‘ensina’, ou melhor, 

determina a sina do sujeito. Há livro que concorre para o sujeito 

reinventar o seu destino.” (p. 74) 

 

Porque abrimos a mente dela para um mundo incrível de possibilidades, um mundo no qual 

tudo pode acontecer. É como se a transportássemos para um local de encantamento 

carregado de emoções, sentimentos, sensações que nos fazem mais humanos porque, 

segundo Ana Mae Barbosa, no seu livro “Arte/educação como mediação cultural e social” 

(2009), pontuou: 

 

“A arte, como uma linguagem aguçadora dos sentidos, transmite 

significados que não podem ser transmitidos por nenhum outro tipo 

de linguagem, como a discursiva e a científica. O descompromisso da 

arte com a rigidez dos julgamentos (...) estimula o comportamento 

exploratório, válvula propulsora do desejo de aprendizagem.” 

 

A criança inicia sua vida como ouvinte para, depois, tornar-se leitor; portanto, a formação 

de leitores começa muito antes da criança adquirir o Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e 

mantém-se em desenvolvimento durante toda a sua vida, por isso, a formação de leitores 

está diretamente atrelada à leitura defendida por Paulo Freire em seu livro “A importância 

do ato de ler”: 

 

“o ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita 

ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua 



 

leitura crítica implica na percepção das relações entre texto e 

contexto.” 

 

O projeto considerou diversos documentos que compõem o escopo de seus aspectos 

legais: 

a) o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024, na forma do anexo, instituído pela Lei 

nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, claramente em diversos itens e, em especial, nos 

itens: 

 

"7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas 

avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes - PISA (resultados em matemática, leitura e ciências), 

tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente 

reconhecido; 

(...) 

7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as 

diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de 

leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, 

bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar 

como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a 

especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da 

aprendizagem; 

(...) 

16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das 

escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das 

ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de 

programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a 

bens culturais pelo magistério público." 

 



 

b) a Política Nacional do Livro, instituída pela Lei nº 10.753/2003, de 30 de outubro de 2003, 

em todas as suas diretrizes; 

c) a Política Nacional de Leitura e Escrita, instituída pela Lei nº 13.696/2018, de 12 de julho 

de 2018, em suas diretrizes e em todos os seus objetivos; e 

d) a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída e orientada sua implantação pela 

Portaria Nº 1.570, de 20 de dezembro de 2017, e pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica; na Educação Infantil, em todos os Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento, em todos os seus Campos de Experimentação, em 

diversos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e em vários itens da Síntese das 

Aprendizagens; e, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,  em todas as Competências 

Específicas de Linguagens e de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental e em 

diversos Eixos de Integração, Campos de Atuação, Práticas de Linguagem, Objetos de 

Conhecimento e Habilidades. 

 


