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Projeto desenvolvido pelo Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial forma alunos de escolas da rede pública para ler, discutir e produzir
textos a partir de obras clássicas da literatura brasileira e universal
A capacidade de leitura e reﬂexão constitui-se uma habilidade essencial ao exercício da cidadania. Avaliações nacionais e internacionais
demonstram a grande diﬁculdade que as escolas enfrentam para formar leitores competentes para compreender, contextualizar e
correlacionar ideias.
O projeto Círculos de Leitura, vencedor da categoria organizações sociais civis do Prêmio IPL 2017, contribui para a mudança dessa
realidade, formando leitores e disseminando a prática da reﬂexão e do senso crítico. “Há 17 anos buscamos fomentar o protagonismo
juvenil, por meio do qual a leitura é utilizada para trabalhar a formação integral dos jovens: falamos de valores, da formação do caráter, do

que chamamos pedagogicamente de competências socioemocionais”, aﬁrma Maria Aparecida da Silva Lamas, coordenadora pedagógica
do programa Círculos de Leitura.
Os Círculos de Leitura apresentam uma metodologia consolidada na formação de leitores, em mais de 60 municípios. Envolve a formação
de professores e jovens mediadores de leitura. Possui parcerias com poder públicos e apoio técnico e ﬁnanceiro com diversos institutos e
empresas, demonstrando potencial de sustentabilidade e replicabilidade. Além de incentivar a leitura tem como desdobramento o
protagonismo juvenil e cidadão. “E a metodologia é muito simples, os jovens aprendem a se ouvir e a ouvir o livro e aprendem as grandes
lições que os livros têm para nos passar”, diz Maria Aparecida.
Durante sua trajetória, programa Círculos de Leitura já atuou em cidades de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Nesse ínterim,
milhares de jovens foram beneﬁciários dos Círculos de Leitura, sejam como multiplicadores ou como participantes. “Acreditamos que
cuidar das crianças é uma tarefa nobre, mas muito difícil, então sempre atuamos em escolas públicas localizadas em regiões com
vulnerabilidades”, conta Maria Aparecida. “Nossa missão é apresentar o mundo pra eles como um espaço em que ainda se acredite na
empatia, na solidariedade e na generosidade”.
Para conhecer mais sobre o projeto, acesse a página do Círculos de Leitura (https://www.facebook.com/circulosdeleitura) no Facebook.
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