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ABRE PALAVRA, LEITORES EM MOVIMENTO 

 

Introdução 

 

“A leitura é um direito, não é um luxo, nem uma obrigação. Não é um 

luxo das elites que possa ser associado ao prazer e à recreação, 

tampouco uma obrigação imposta pela escola. É um direito de todos 

que, além disso permite um exercício pleno da democracia.”  

(Silvia Castrillón, O direito de ler e de escrever, Pulo do Gato, 2011, p.19)  

 

A leitura massiva é um fenômeno muito jovem: têm menos de dois séculos em alguns lugares 

da Europa e menos de cem anos para uma parte da população da América Latina. Antes de 1830, 

os que sabiam ler e escrever eram uma minoria ínfima em todo o mundo. A maior parte das 

pessoas que ao longo da história da humanidade protagonizaram as grandes revoltas populares 

e as maiores transformações sociais não sabiam ler nem escrever. É um feito reconhecido que 

alterou de modo drástico e irreversível. Para o capitalismo em expansão, a leitura e a escrita 

massivas de um idioma nacional homogêneo foram necessidades. Há várias décadas deixaram 

de ser. No lugar, no presente a leitura é, cada vez mais, não somente uma prática muito 

transformadora como também uma ferramenta para as necessidades emancipatórias das 

maiorias e para seus projetos políticos, porque a inequidade cultural é equivalente à 

desigualdade social. Os modos de poder dominante necessitam apenas que muitos manejem 

uma língua simplificada ao extremo, hiper-econômica, veloz, rasa; um instrumento de redução 

extrema da experiência e da subjetividade. 

 

Por isso, para o PROGRAMA ABRE PALVRA, ensinar a ler e a escrever através da literatura é por 

sua vez uma estratégia e uma convicção: o caminho para conquistar um direito de todos. Ler 

textos que – como a literatura põem em xeque os modos padronizados da comunicação, que 

desperdiçam palavras e frases, que perturbam e multiplicam os caminhos da sintaxe e 

contradizem a imaginação convencional, é um modo de ampliar os alcances do pensamento e 

das fronteiras da subjetividade; constitui uma prática perturbadora, libertária e feliz. Um luxo 

que todos deveríamos poder dar-nos uns aos outros.  

 

 

 



  
 

GRUPO MOVIMENTA S.A. 
CNPJ 14.619.967/0001-60 
Escritório: Rua Paes Leme, 215  sala 2210 – Pinheiros – cep 05424-150- São Paulo-SPt +55 (11) 4193-2277 
Depósito - Estrada Maricá Marques, 1055 Galpão 14 - Santana de Parnaíba - SP t +55 (11) 4705-9107 
 

 

Descrição do Programa 

 

O Programa ABRE PALAVRA do GRUPO MOVIMENTA consiste principalmente em um trajeto 

permanente de treinamento de professores e de propostas para os estudantes na sala de aula 

e em outros espaços escolares que se desenvolve a leitura; têm como propósito intensificar e 

aprofundar as práticas de leitura nas escolas. Trata-se de que os estudantes e os docentes 

otimizem tanto suas competências e destrezas para aprender e ensinar a ler, quanto as 

disposições compreensivas, criativas e críticas que todo texto legível demanda, tal que nosso 

vínculo com ele se amplifique, complexifique e enriqueça as fronteiras de nossa subjetividade, 

de nossos modos de se relacionar com os demais e com o mundo social e cultural.  

 

Esta proposta pretende contribuir com a reflexão do papel da leitura e da literatura para 

redefinir os modos de aborda-las nas instituições escolares. 

 

Consideramos a leitura uma prática social de linguagem e a literatura como um uso particular 

da linguagem que possibilita a criação de mundos alternativos, a expressão de ideias, emoções 

e sensações, em síntese, como manifestação da cultura humana. 

 

Neste sentido, a convicção que está na base do Programa ABRE PALAVRA é a que estabelece 

uma implicação entre leitura e democracia: a leitura é sem dúvida uma ferramenta para formar 

cidadãos capazes de exercer seus direitos e obrigações como tais, com intensidade, atitude 

crítica e vontade de participação e de construção coletiva de valores e atitudes.  

 

Para isso é necessário revalorizar o papel profissional docente favorecendo a análise de seu fazer 

e possibilitando a construção de certezas que, ainda que provisórias, são imprescindíveis para o 

trabalho na escola. Quando falamos de certezas não nos referimos às tão instaladas “receitas 

para fazer na sala de aula” que, por mais que deem segurança a ação dos professores, não levam 

em conta a adequação ao grupo de crianças nem aos processos de aprendizagem.  

 

Propósitos do programa  

 

Propiciar um espaço de reflexão em que os participantes possam revisar suas próprias práticas 

docentes incluindo o planejamento e o desenvolvimento de propostas didáticas e as 

intervenções docentes em aula.  
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Objetivos 

 

Que os professores possam: 

- Compreender que o ensino da leitura se inicia desde que a criança toma contato com 
textos escritos, ainda antes de ler convencionalmente; 

- Compreender que a leitura envolve a resolução de problemas cognitivos, comunicativos 
e linguísticos; 

- Compreender a importância de ler diferentes tipos de textos, levando em conta sua 
função social, desde os primeiros anos da educação regular; 

- Compreender que a literatura é fundamental para o desenvolvimento do gosto leitor e 
o cultivo dos valores estéticos; 

- Assumir que a leitura de textos expositivos como meio de transmissão de informação e 
da cultura favorece o desenvolvimento de leitores competentes; 

- Produzir e desenvolver atividades permanentes e sequência didáticas que propiciem o 
acesso ao conhecimento; 

- Construir modalidades de intervenção docente que favoreçam a aprendizagem de todos 
os alunos; 

- Compreender a importância do uso dos acervos e das salas de leitura e bibliotecas para 
possibilitar aos alunos o contato direto com textos diversos, completos e autênticos.  

 

Para atingir esses objetivos, contamos com formações presenciais e à distância e um acervo 

composto por maletas de livros por ano da escolaridade criteriosamente selecionados. 

 

Ações do programa  

 

As ações do ABRE PALAVRA são organizadas no formato de palestras, oficinas temáticas, visita 

às escolas, entre outras conforme descrição abaixo1: 

 

 

 

 

 

 
1 As ações são dimensionadas de acordo com as modalidades de aquisição do Programa ABRE 

PALAVRA feitas pela rede de ensino.  
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1- Palestras de abertura : 

 

O POLITICAMENTE CORRETO NA LITERATURA INFANTIL 

Essa palestra tentará mostrar como a sociedade e, mais especificamente a educação e a 

literatura estão cada vez mais preocupados em minimizar para as crianças, os efeitos colaterais 

da vida, fornecendo-lhes doses diárias daquilo que se convencionou chamar de “politicamente 

correto”. Será que o politicamente correto está ganhando mais força atualmente ou sempre foi 

assim? Como se contrapor a esse movimento? O que os adultos têm feito com essas questões? 

Como a literatura destinada às crianças tem reproduzido isso? Essas e outras questões serão o 

fio condutor dessa conversa.  

 

CONCEPÇÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 

É preciso que a escola garanta, como nos diz Graciela Montes, um espaço e um tempo, textos, 

mediadores, condições, desafios e companhia para que o leitor se instale em sua posição de 

leitor e possa produzir observação, consciência, viagem, pergunta, sentido, crítica, pensamento. 

É preciso acompanhar as dúvidas das crianças, contribuir com a sua poética, fortalecer sua 

qualidade de sujeitos de uma experiência, ajuda-los a ampliar essa experiência, ouvir as 

narrações, as intervenções, os registros, facilitar seu ingresso ao universo cultural.  

Assim, nesta palestra, pretende-se ressaltar o conceito que o programa ABRE PALAVRA tem 

acerca da formação do leitor literário, destacando a ideia de que literatura não pretende ensinar 

valores, letras do alfabeto, dogmas religiosos, regras de polidez ou mensagens ambientais. Ela 

tem um valor em si, como forma de conhecimento existencial e humano, reconhecimento do 

outro, estímulo à reflexão e à crítica, à fruição estética.  

 

 

2- Oficinas temáticas: 

- LEITURA EM VOZ ALTA FEITA PELO PROFESSOR/ LEITURA COMPARTILHADA 

Quando o professor lê, diariamente, em voz alta para seus alunos, dá oportunidade para que 

eles conheçam títulos que sozinhos não poderiam acessar; ocupa a posição de leitor-modelo, 

oferecendo informações e estratégias leitoras, compartilhando com o grupo impressões sobre 

a leitura realizada, auxiliando assim, na formação de uma comunidade de leitores. Esta oficina 

tem como objetivo discutir essa importante estratégia, ajudando o professor a incorporar estes 

momentos à sua prática. 
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- SESSÕES SIMULTÂNEAS DE LEITURA 

As “sessões simultâneas de leitura” consistem em oferecer espaços de leitura em voz alta 

simultaneamente em diferentes salas de aula. Para participar destas sessões, os alunos de cada 

grupo devem saber o que será lido em cada sala para inscrever-se em uma delas. Esse trabalho 

é importante pois, distingue claramente as responsabilidades do professor e dos alunos, 

restituindo a estes sua responsabilidade enquanto leitores, já que um pequeno grupo na sala de 

aula será o único porta-voz acerca do livro lido em uma determinada sessão de leitura. Pelo fato 

de poder se tornar um projeto institucional muito potente na escola para a formação de leitores, 

esta oficina dedica-se a discuti-lo e propô-lo.  

 

- PRODUÇÃO DE RESENHAS 

Atrelada à proposta das sessões simultâneas de leitura, a produção de resenhas se coloca como 

modo dos alunos divulgarem as leituras que farão. Aqui a escrita se desenvolve a serviço da 

leitura e as crianças, orientadas pelo professor, aprendem as características deste gênero, se 

dedicam a saber profundamente sobre o título que lerão, o autor, de modo que estejam 

munidos quanto ao conteúdo e à forma dessa produção. Nesta oficina também se coloca a 

questão da aprendizagem significativa afinal, a produção dessas resenhas ganha significado para 

os alunos em função do projeto em que está inserida. Em outras palavras, as crianças se 

empenham na tarefa na medida em que “precisam” dela para participar das tais sessões e, com 

isso, ganham na qualidade de sua aprendizagem. 

- RODAS DE APRECIAÇÃO 

A roda de apreciação é uma estratégia privilegiada para o encontro das crianças com os livros, 

mediado pelo professor. Nelas, os alunos apreciam livros, criam critérios de seleção para escolha 

dos títulos que farão parte de seu percurso leitor. Portadores ou formatos, qualidade na edição, 

extensão, ilustrações, tipos de histórias (de humor, de aventura, de mistério); características das 

personagens; formas de escrever de um autor; temas de uma coleção; continuidade de uma 

série são apenas alguns dos aspectos que podem gerar uma roda de apreciação. E ainda se 

instaura a prática do empréstimo de livros, tão necessária à assiduidade leitora dos alunos. 

Assim, esta oficina se dedica a discuti-la e propô-la.  

CONVERSAS LITERÁRIAS 

Junto com o acesso a livros variados e de qualidade, a conversa sobre os livros é fator 
determinante na formação de leitores. Através desta conversa, as crianças 
aprendem a fazer da leitura uma experiência significativa e prazerosa. São situações 
que: convidam as crianças a fazer previsões e verificações a respeito da história e do 
gênero; favorecem respostas pessoais e emocionais e abrem a possibilidade de 
compartilhar diferentes pontos de vista, interpretações e opiniões; orientam a 
análise literária (de elementos como cenário, personagem, trama, tema, estilo e 
ponto de vista), ajudando as crianças a apreciar a arte dos autores e dos artistas; 
estimulam os alunos a procurar ligações intertextuais para gerar significados; e 
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convidam os estudantes a explorar as ligações entre a literatura e a vida. Este, 
portanto, é o tema desta oficina. 
 

PARA ENTENDER O LIVRO-ÁLBUM 

Esta oficina pretende apresentar a história do livro álbum, um dos principais objetos de estudo 

hoje, dentro da área de publicações infanto-juvenis. Serão abordados autores e obras 

fundamentais para que os participantes possam entender como foi sendo construído o 

pensamento crítico sobre esse gênero híbrido, que conjuga desenho, palavras e o próprio 

suporte na construção de uma narrativa. 

 

 

3- Clube de leitores – Formação de agentes comunitários de leitura 

Encontros que visam a realização de um clube de leitura com professores, pais ou pessoas da 

comunidade de modo a favorecer a esse grupo uma experiência pessoal e íntima com a leitura, 

ampliar seu repertório literário, favorecer sua assiduidade leitora e instrumentalizar para que 

possivelmente se tornem agentes comunitários de leitura. 

Os participantes deverão ser voluntários e o grupo poderá ser composto por 20 pessoas.  

O formador será um especialista em crítica literária e buscará promover um aprofundamento 

na apreciação de uma obra a ser selecionada e lida pelo grupo.  

 

 

Composição do acervo 

 

O acervo é composto por duas maletas com livros: uma para o aluno e uma para o professor 

organizadas por ano da escolaridade da Educação Infantil (dos 3 aos 5 anos) ao Fundamental I 

(do 1o ao 5o ano).  

 

As maletas dos alunos contam com 5 títulos que visam compor um pequeno acervo pessoal de 

cada aluno. As maletas dos professores contam com os mesmos 5 títulos das maletas dos alunos 

e mais um material com orientações específicas para o ano para o qual leciona.  
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ACERVO DOS KITS 

 

 

ITEM KIT ALUNO 3 ANOS 

1 Ernestina, a Galinha 

2 A Floresta Iris 

3 Não 

4 Pássaro-desenho 

5 Cada Bicho com Seu Capricho 

  
ITEM KIT PROFESSOR 3 ANOS 

1 Ernestina, a Galinha 

2 A Floresta Iris 

3 Não 

4 Pássaro-desenho 

5 Cada Bicho com Seu Capricho 

6 Livro do Professor 

7 Coleção de Livros eletrônicos 

  
ITEM KIT ALUNO 4 ANOS 

1 O dia em que perdi meus superpoderes 

2 O lobo tra-la-lá 

3 O patinho feio 

4 O que é preciso 

5 Bolinha Branca 

  
ITEM KIT PROFESSOR 4 ANOS 

1 O dia em que perdi meus superpoderes 

2 O lobo tra-la-lá 
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3 O patinho feio 

4 O que é preciso 

5 Bolinha Branca 

6 Livro do professor 

7 Coleção de livros eletrônicos 

  
ITEM KIT ALUNO 5 ANOS 

1 Alice Cai-Cai 

2 A Vida Selvagem 

3 Eu, Supermalvado 

4 Tudumpedaço 

5 Branca de Neve 

  
ITEM KIT PROFESSOR 5 ANOS 

1 Alice Cai-Cai 

2 A Vida Selvagem 

3 Eu, Supermalvado 

4 Tudumpedaço 

5 Branca de Neve 

6 Livro do professor 

7 Coleção de livros eletrônicos 

  
ITEM KIT ALUNO 1º ANO 

1 Um Dia de Chuva 

2 Gráficos Informativos: Reino Animal 

3 Nino, O Rei de Todo o Mundo 

4 Petit, o Monstro 

5 Para Noites sem Sono 

  
ITEM KIT PROFESSOR 1º ANO 
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1 Um Dia de Chuva 

2 Gráficos Informativos: Reino Animal 

3 Nino, O Rei de Todo o Mundo 

4 Petit, o Monstro 

5 Para Noites sem Sono 

6 Livro do professor 

7 Coleção de livros eletrônicos 

  
ITEM KIT ALUNO 2º ANO 

1 Quem Procura Acha 

2 O Canto Errante 

3 Menino Semente 

4 Barriga de Baleia 

5 O Pequeno Xamã 

  
ITEM KIT PROFESSOR 2º ANO 

1 Quem Procura Acha 

2 O Canto Errante 

3 Menino Semente 

4 Barriga de Baleia 

5 O Pequeno Xamã 

6 Livro do professor 

7 Coleção de livros eletrônicos 

 
  

ITEM KIT ALUNO 3º ANO 

1 O Que Não Viu Chapeuzinho Vermelho 

2 O Presente da Giganta 

3 Historia de Coelho e Elefante 

4 Céu-Tamanho 
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5 Às Vezes 

  
ITEM KIT PROFESSOR 3º ANO 

1 O Que Não Viu Chapeuzinho Vermelho 

2 O Presente da Giganta 

3 Historia de Coelho e Elefante 

4 Céu-Tamanho 

5 Às Vezes 

6 Livro do professor 

7 Coleção de livros eletrônicos 

  
ITEM KIT ALUNO 4º ANO 

1 Contos-Pulga 

2 A Invasão Marciana 

3 Gráficos Informativos: Espaço 

4 Se eu tomasse minha sopa 

5 Abecedário do Corpo Humano 

  
ITEM KIT PROFESSOR 4º ANO 

1 Contos-Pulga 

2 A Invasão Marciana 

3 Gráficos Informativos: Espaço 

4 Se eu tomasse minha sopa 

5 Abecedário do Corpo Humano 

6 Livro do professor 

7 Coleção de livros eletrônicos 

  
ITEM KIT ALUNO 5º ANO 

1 A Rua do Fantasma 

2 Aos Olhos do Mar 
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3 Coisas que Não Vejo da Minha Janela 

4 O Sonho de Lu Shzu 

5 Gráficos Informativos: Corpo Humano 

 

 

 
  

ITEM KIT PROFESSOR 5º ANO 

1 A Rua do Fantasma 

2 Aos Olhos do Mar 

3 Coisas que Não Vejo da Minha Janela 

4 O Sonho de Lu Shzu 

5 Gráficos Informativos: Corpo Humano 

6 Livro do professor 

7 Coleção de livros eletrônicos 

 

 

 

Conclusão 

 

Como vimos, este é um Programa inovador que pretende auxiliar a escola em seu árduo papel 

social que é o de formar alunos como leitores de literatura. Por meio de livros de qualidade e 

renomada equipe pedagógica, monitora-se a implementação de ricas e diversificadas ações 

leitoras nas unidades escolares do sistema público e privado de ensino, baseadas nos títulos da 

MOVIMENTA que são minuciosamente abordados e explorados em suas potencialidades 

didáticas pela treinamento que integra o Programa.  

 

 


