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 THE ADVENTURE OF READING 

The adventure of reading é um projeto de educação para 
adultos apoiado pelo programa Erasmus+, incluído nas 
Associações Estratégicas em que participamos, entidades 
galegas, portuguesas e italianas, desde outubro de 2015 a 
setembro de 2017.
É uma estratégia para o desenvolvimento da capacidade de 
pessoas adultas, como educadoras para incentivar a leitura, 
promover hábitos de leitura através de ações criativas para a 
dinamização da cultura, o multilinguismo e a interação social. 
Procurasse construir uma metodologia integra inovadora, prática 
e transferível a qualquer contexto e realidade social, para a 
animação da leitura, através de diversas atividades: estudo e 
identificação de boas práticas nos três países, a experimentação 
com métodos e atividades durante a execução de iniciativas, 
titorias online e um exaustivo processo de avaliação de todas 

estas medidas. Como fruto de todo este processo, elaborar-se-ão
e difundir-se-ão dois produtos intelectuais: um guia 
metodológico para o fomento de hábitos de leitura e animação 
da leitura; e uma compilação de guias didáticos e criativos de 
leituras selecionadas: análise e proposta de atividades para a sua
dinamização. Estes guias serão úteis para um grande número de 
profissionais e grupos: professores, técnicos e animadores 
socioculturais, artistas, educadores não profissionalizados, 
editores, livreiros, bibliotecários, estudantes, contadores de 
histórias, narradores orais e qualquer pessoa interessada...
Todo o projeto parte da convicção da importância de integrar 
quatro eixos temáticos que sempre se trabalharam de forma 
aliada quando se profere animação da leitura: a) a importância 
da tradiçãoo e narraçãoo oral; b) a necessidade de mediadores 
formados e atualizados; c) a importância de criar novos (não 
convencionais) espaços/cenários/recursos para a animação da 
leitura desde ações criativas, artísticas e participativas; d) a 
necessidade de contar com um repertório literário vasto, diverso 
e rico. O nosso propósito e missão é conseguir articular uma 
metodologia que reúna todos estes elementos de forma 
coerente, rigorosa, integral, didática e que ao mesmo tempo 
seja transferível e suscetível de ser introduzida em qualquer 
contexto e realidade social e/ou cultural.
Para isto, três organizações europeias que trabalham com 
animação ad leitura/literatura desde ações diferentes (tradição 
e narração oral; teatro e criação de recursos; mediação para a 
animação da leitura) e com procedências e realidades locais 
muito diferentes (âmbito rural, semiurbano e urbano) vão 
partilhar os seus conhecimentos e experiências com os seus 
respetivos parceiros locais e transnacionais, par criar e testar 
ações e métodos inovadores para o fomento do hábito de leitura.
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 QUEM SOMOS?

La Corte della Carta é uma associação cultural, ateliê artístico e 
oficina de ideias que nascem para produzir através do papel a 
arte, o artesanato, o teatro e materiais didáticos. Nasce em Milão

em 2008 e desde então colabora com bibliotecas, escolas, 
espaços lúdicos, juntas de freguesia e outras associações e 
cooperativas do território da Lombardia. A associação trabalha 
através de animações, espetáculos e ateliês. Entre os membros 
da associação há bibliotecários, artesãos, professores e atores, 
experimentando a flexibilidade do material papel e as 
competências de cada um.
A eleição do papel surge por ser um material pobre e rico, ao 
mesmo tempo, e acessível a todos: desde a pequena aldeia até à 
grande cidade, permite-nos trabalhar em torno da recuperação 
das tradições que se vão perdendo numa grande cidade como 
Milão, permite-nos um manuseamento artesanal que leva à 
criação de objetos de arte e de artesanato, que nos permite 
jugar e recuperar tempo para o jogo. O teatro de fantoches, em 
particular, é uma área de investigação que nos interessa. A partir 
destas confluências nasceu o nosso amor pelos materiais 
“simples” que utilizamos como “contadores de histórias”. 
Pedagogia, arte e artesanato são áreas de investigação que nos 
interessa explorar e experimentar, contagiando-nos e contagiando
lugares, países e cidades onde vivemos.
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La APDP - Associação Para o Desenvolvimento de Pitões – foi 
criada em fevereiro de 2015 e surgiu da necessidade de promover
atividades e desenvolver projetos que visem a preservação do 
património imaterial local. A APDP tem como objetivo promover a
cultura do povo de Pitões, motivando e envolvendo os habitantes.
Em paralelo pretende criar infraestruturas adequadas às 
caraterísticas da população e dos eventos a concretizar.
A população de Pitões possui caraterísticas únicas e muito 
particulares. Estas devem-se ao fato de a aldeia, Pitoes das 
Junias, estar situada a cerca de 1200 metros de altitude, no 
extremo norte de Portugal, dentro do Parque Nacional Peneda-
Geree s, no concelho de Montalegre, regiao de Barroso, Tras-os-
Montes. Além disso, o seu clima inóspito do inverno e a 
consequente imigração contribuiram para que a aldeia 
conservasse a sua pequena populaçao. A sua origem remonta aos 
séculos IX e XI, muito análoga à origem do Mosteiro de Santa 
Maria das Junias. 
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Xandobela é uma iniciativa de Educação Não-Formal e 
dinamização Sociocultural nascida em 2005 em Compostela, com 
propensão universal enraizada na realidade galega. Trabalhamos 
os velhos âmbitos da cultura e da relação entre as pessoas, 
favorecendo a atitude integradora, criativa e lúdica. Somos 
pessoas com formação em associacionismo galego, com 
experiência no trabalho sociocultural voluntário em distintos 
grupos e programas, e com larga formação em Pedagogia, 
Educação Social, Animação Sociocultural e Direção de Atividade 
de Ócio e Tempo Livre.
De maneira especial, promovemos a leitura, as letras, a língua, a 
cultura, o património, as artes, o jogo... explorando as suas 
potencialidades lúdicas, expressivas e criativas e conjugando o 
prazer com a aprendizagem e difusão cultural. São muitos os 
projetos que fomos desenvolvendo ao longo destes anos, 
chegando a especializarmo-nos no planeamento de projetos 
novos, participativos e criativos. Pouco a pouco, fomos criando 
normas metodológicas próprias, simples, mas altamente 
concretas na procura dos objetivos que cada projeto segue.
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 CARACTERÍSTICAS DO GUÍA
Este é um guia metodológico que pretende ser uma ferramenta útil e prática, com vontade didática, formativa e dinâmica, que 

integra as conclusões e as competências de aprendizado adquiridas como resultado do desenvolvimento do projeto "A aventura da 
leitura" e é baseado em experiências e estratégias e métodos testados na prática. O que é procurado é que qualquer tipo de entidade 
ou pessoa pode adaptar e habilitar espaços de leitura e criatividade e energizá-los para o uso e o prazer de crianças, jovens e 
familiares, de forma simples e acessível.

É um guia ...

● Prática: é um material didático que encontra seu significado na prática, por isso só será útil se for experimentado com suas 
orientações, conselhos, diretrizes e recomendações.

● Aterrado: todas as orientações metodológicas são testadas e avaliadas a partir de um ponto de vista prático e são suportadas e 
suportadas pelo corpus teórico existente sobre o assunto.

● Aglutinante: uma vez que, em um único guia, são coletados conteúdos relacionados à promoção da leitura que geralmente são 
tratados de forma isolada e desconectada.

● Flexível e aberto: cada pessoa usará o guia de acordo com suas necessidades e experiências.
● Motivando e orientando: não pretende dançar as normas estanques e as receitas mágicas são apresentadas. Trata-se de 

motivar a pôr em prática, questionar e adaptar as orientações que são propostas.
● Inacabado: como resultado da implementação de diretrizes metodológicas podem surgir outros, adaptar, expandir ...
● Estruturado e dinâmico: o conteúdo do guia está organizado de forma a facilitar seu uso de forma fácil e praticamente 

intuitiva. Há quatro capítulos gerais, que discutem o que a animação é sobre leitura, como é encorajado a ler, com quais 
recursos literários e onde é encorajado a ler. Híper-links (marcados em cores ou com um símbolo      ) ajudam a tornar o guia 
dinâmico e eficiente
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  A ANIMAÇÃO DA LEITURA  
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 O QUE É A ANIMAÇÃO DA LEITURA

Há muitas definições de animação para a leitura que encontramos por pouco que investigamos na matéria.

Há um certo acordo em apontar que o objetivo principal da animação da leitura é obviamente levar as pessoas a ler. Ou melhor 
ainda: que as pessoas escolham ler, que gostem de ler e consequentemente, adquirem o hábito de ler. Aqui, nesta pequena 
aproximação, dois dos conceitos mais importantes a serem atingidos com uma definição de animação para a leitura: liberdade 
individual para decidir ler e a continuidade essencial para criar um verdadeiro hábito. A animação para a leitura é, portanto, o 
processo de motivação pelo qual é obtido que uma pessoa que não lê, faz isso e, além disso, é livre e contínua.

“É para compartilhar com minhas pessoas mais jovens minha paixão pelos livros para que eles 

também possam desfrutar e se beneficiar da maravilhosa experiência de leitura”
 Gracia Iglesias 

Procura "vencer" “os leitores improváveis.”
 Gorete Afonso 

“É uma ação heroica visto ultimamente como pequenas pessoas leem.”
 Damiano Giambelli 

“É o contágio do entusiasmo e da intriga para descobrir que eles têm os livros.”
 Paula Carballeira 
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“Incentive o amor e o amor dos livros e da leitura. Parece muito importante tanto para crianças 
quanto para adultos, porque com isso podemos despertar a curiosidade, encorajar a imaginação e, 

finalmente, transmitir a paixão pelos livros e pela leitura.”
 Flor Divina Fernández 
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Este processo é um processo educacional e, portanto, o que você procura é uma transformação, uma mudança: ninguém nasce 
um leitor, mas nos tornamos leitores. E, lendo, não nos enganemos, não é fácil. Pelo contrário, é uma ação complexa que requer 
conhecimento prévio e uma motivação alta e importante.

Em suma, a animação para leitura é uma série de técnicas, recursos, ferramentas, procedimentos, atividades ... que envolvem 
uma abordagem criativa, divertida e divertida à literatura para espalhar entusiasmo pela leitura e geração de hábitos de leitura.

Todo esse mosaico de idéias sobre a animação para a leitura completa o denominador comum que enfatiza os valores positivos 
que a leitura tem:

“Considero que esse contágio é essencial para alcançar uma sociedade mais saudável. A formação intelectual, o 
desenvolvimento da imaginação e a expressão individual, bem como o compartilhamento de experiências coletivas 
ligadas ao livro e à leitura, nos ajudarão a emergir do empobrecimento e da dinâmica limitada em termos de criação 
e potencial de cada pessoa.”

 Paula Carballeira 

“É despertar o amor dos livros e da leitura, para que estes não sejam um fim em si mesmo, mas um ponto de 
partida para fazer muitas outras coisas. Ele amplia a visão do mundo, promove a empatia, o sonhar acordado, 
falar e escrever habilidades.”

 Eva Mejuto 

“A leitura desenvolve a imaginação, o pensamento crítico e, em suma, nos torna pessoas mais ricas e melhores”
 Massimo Zerbeloni 

“Graças à leitura, é possível receber as ferramentas de crítica e autocrítica importantes para o crescimento. É uma 
semente que deve ser plantada em breve, caso contrário, o solo se torna muito difícil ”

 Matteo Gubellini 

“A leitura não só abre a hortelã e aprofunda o conhecimento, mas também fornece ferramentas e exemplos de 
comunicação que, sem leitura, seria mais pobre e limitado aos esquemas padrão propostos e impostos pela mídia e 
pela escola.”

 Damiano Giambelli 
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 CANTAR, CONTAR E ESCUTAR: A ORALIDADE COMO 
          PRIMEIRA APROXIMAÇÃO À LEITURA

UM POUCO DE HISTÓRIA 

Contamos com prazer, por curiosidade, por necessidade, e pelas mesmas razões que escutamos.

Embora em todas as culturas tenha havido narração nas esferas doméstica e privada, a figura do narrador público também 
permeou todos os períodos históricos desempenhando um papel fundamental na disseminação da cultura, da linguagem e das notícias 
e em a afirmação de tradições, identidade e história.

A partir do período pré-histórico, podemos facilmente imaginar grupos de pessoas reunidas ao redor do fogo, ouvindo as façanhas
nas batidas de caça ou atentas durante os rituais religiosos em que talvez também tenha participado com danças e músicas.

A figura do narrador é representada na Grécia antiga nos aedos: muitas vezes homens cegos que cantavam aventuras e proezas 
de heróis míticos. O aedo contou em versos tornando-se porta-vozes das Musas, portanto teve um papel sagrado e profético. Eles 
usavam uma linguagem simples e ricas em semelhanças e geralmente eram acompanhadas com um instrumento musical de cordas. Os 
poemas não foram contados inteiramente em episódios, e a profissão foi transmitida de geração em geração em forma oral. Aedo por 
excelência da história é Homero.

Dando um passo em frente até a Idade Média, encontramos a figura do histrião ou minstrel. Eles atravessaram os quadrados e os 
tribunais para contar fatos contemporâneos ou histórias antigas, preenchendo-os com piadas, romances ou cantando juntamente com 
instrumentos. Eles eram meios de informação reais e foram transmitidos oralmente entre eles anedotas e histórias que mais tarde 
acabaram sendo divulgadas e aprendidas pelas pessoas, influenciando muito a opinião pública. Esses números têm sido 
frequentemente vínculos entre culturas e povos, sendo o veículo através do qual as façanhas dos grandes caudilhos, empresas 
governamentais ou mesmo formas linguísticas usadas em outros países. 
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Muitas vezes, essas "narrativas" usavam línguas facilmente compreendidas pelo público na rua e 
muitas vezes dependiam de instrumentos como música ou tela desenhada, ou espetáculos de fantoches 
ou fantoches. O papel desses histriõess é gradualmente reajustado e, no final da Idade Média, a figura do 
trovador é conduzida que se dirige a uma zona "mais cultivada" e nobre cantando suas canções de atos 
heroicos ou de amor. No entanto, o minstrel não morre, mas torna-se "especializado" em uma única arte 
(músico, ator ou acrobata) ou num impulsor popular em feiras. 

Para aprofundar:: Luigi Allegri teatro e spettacolo nel Medioevo Bari, Laterza 1988. 
Para entender a figura do malabarista em um sentido amplo, encaminhamo-lo para alguns vídeos de 

Dario Fo, juglare italiano contemporáneo.
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EDUCAR A ESCUTAR 

Hoje em dia, a narração oral mantém a sua tendência profissional e pública através da narrativa, teatro, narradores ... que 
apresentam e / ou representam obras populares ou de autor e que facilitam uma abordagem à literatura e, talvez, para a leitura. 

Mas vamos parar na narração privada, na oralidade que ocorre no entorno imediato para o menor: a família e mais tarde a escola. Na 
família, a descoberta da palavra oral ocorre e a escuta é a primeira experiência literária que toda criança tem nos primeiros meses. 
Antes que as crianças saibam ler, eles já têm um currículo de educação literária manifestado principalmente na audição de literatura 
oral: músicas, jogos ... e, mais tarde, histórias: o maior, significativo, afetivo e empático é essa experiência literária antes da leitura,
mais provável que no futuro, adotem hábitos de leitura.

A oralidade que expressa e narra o mais próximo é o que garante a criação desses vínculos e motivação que nos leva à fantasia, 
abstração, introspeção de leitura solitária. Promove a compreensão do mundo que nos rodeia. A educação para ouvir estimula o prazer
de ouvir, a escolha de parar de prestar atenção a algo, a concentração, a curiosidade de conhecer, o desenvolvimento da imaginação, 
o compartilhamento de um momento especial entre quem conta e quem escuta.     

Pode-se animar (ou "dar a alma" a algo) um texto escrito, dar vida a um livro com a voz e com gestos e pode usar o livro como 
instrumento para uma leitura em voz alta diante de uma audiência, mantendo assim o personagem.

O livro também pode ser lido e gravado e tornar-se um livro de áudio que dá origem a histórias de som.

Em primeiro lugar, temos uma enorme herança literária transmitida de geração em geração através da oralidade, a literatura da
tradição oral e popular, que acreditamos, devem ser descobertas e promovidas logo que os primeiros anos de vida de qualquer 
pessoa: histórias, músicas, jogo de palavras, línguas ... São um recurso e às vezes, não temos conhecimento do imenso valor da 
literatura oral, a longa e ininterrupta cadeia de transmissão oral que, geração após geração, traduzia a literatura popular de forma 
não planejada, preservando e mantendo-o vivo: se a peneira de tempo e memória passou, é porque as pessoas consideram a literatura
oral como uma parte importante (válida e útil) de suas vidas. 
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Fazemos as nossas palavras do narrador Celso Fernández Sanmartín sobre a importância da contagem e o valor intrínseco da 
oralidade:

“Contar é um escritório que todos nós temos.
É uma atividade de amor, significado e paixão: para a linguagem, para a oralidade, para a comunicação, para pensar 

que não perca um verdadeiro tesouro de histórias e histórias, e vamos mostrando e oferecendo com boca aberta e boca 
cheia (...), que é uma das nossas possibilidades de relacionamento e cultura mais ricas e admiráveis. 

Minha devoção é a pessoa mais velha, culturalmente refeita na oralidade. Entre eles estão muitos que são contadores 
intuitivo e inteligente e muito atento a tudo. Devoção pelo interesse vivo que eles colocam nas histórias, nas histórias e 
nas memórias que contam. Devoção porque eles sabem "elaborar um momento", de um período de tempo que é dado * ou 
inesperadamente.

(Hoje em dia, os tempos, os momentos que se emprestaram para contar, perderam muito os seus "espaços naturais": 
no dia-a-dia, em datas designadas, em épocas do ano ... Nós temos outros emaranhados no seu lugar , outra medida do 
tempo. Nós fomos longe desse "hábito natural". Essa conversa, contando bem contado e contando .”

  CELSO FERNÁNDEZ SANMARTÍN  

15

http://theadventureofreading.weebly.com/celso-fernaacutendez-sanmartiacuten--galicia.html


Em Itália, em particular, há uma associação, Nati per leggere, que trata de promover a leitura em voz alta do útero da mãe e 
dos primeiros meses de vida de um menino ou garota, até aos 6 anos de idade. Baseia-se em afirmar que a união entre quem lê e 
quem escuta é fortalecida, transmitindo sons, significados, capacidade de concentração e comunicação.

Na Galiza, destacamos as seguintes iniciativas:
Apego: programa de socialização em galego para crianças de 0 a 6 anos.
Orella pendella: web que transmite a literatura popular das crianças galegas.
Festival das Núbebes_de artes cênicas para bebês e famílias.
Bebencontros no Bebeteca do Agora Center.

Em Portugal destacamos o projeto: Crescer a ler, da Associação de Profissionais de Educação de Infância, a partir dos 6 meses 
de idade incentivam os pais a ler em voz alta.
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 IMAGENS QUE CONTAM: IMPORTÂNCIA DAS IMAGENS
          NA ANIMAÇÂO DA LEITURA

Um dos métodos utilizados na leitura de animação é certamente o uso da imagem.

● A imagem conta, pode dar muita informação, sugerir e excitar. Destina-se à inteligência visual da criança e da pessoa adulta. 
Ele pede.

● A imagem fala a todos, superando a barreira linguística e a idade dos usuários.

A sociedade ocidental baseia uma grande parte da própria comunicação na imagem. Se alguma vez o ser humano se comunicou 
com o desenho (das inscrições distantes nas cavernas da pré-história aos cartazes publicitários da década de 1920), como a aparência 
generalizada da televisão em casas, a atenção à imagem certamente tomou mais peso.

Desde a década de 1960 no campo editorial, muita atenção foi dada aos aspetos visuais e tácteis do livro: além dos experimentos
de Bruno Munari sobre o design do próprio livro (ele experimentou o livro como objeto e como ferramenta, construí-lo com vários 
materiais, perfurá-lo, cortá-lo, tornando-o em formas diferentes), muitos artistas desenvolveram a arte da ilustração, obtendo 
resultados muito elevados. Alguns exemplos são representados por autores como Lela Mari, Hervè Tullet ou editores como Orecchio 
Acerbo e Corraini.
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QUAIS SÃO OS LIVROS QUE USAM  A IMAGEM PARA CONTAR? 

O mundo editorial produziu (felizmente) nos últimos anos. No entanto, não é fácil se mover entre todas essas propostas.

Um texto cheio de imagens que não deixam espaço para a imaginação não é um bom livro: a imagem pode capturar a atenção, 
sugerir, excitar, dialogar com o texto e o leitor. Você não deve substituir o leitor, deve guiá-lo com sabedoria.

Nem todos os textos com imagens são de boa qualidade e para fazer uma seleção podemos dar-lhe alguma sugestão.
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Antes de tudo, decida a idade que você está visando, quantas pessoas você tem que liderar, e então comece a pesquisar as 
prateleiras procurando:

● livro ilustrado: como o Pinóquio de Collodi ou Alicia no país de Marabilhas de Carroll, no qual o texto é acompanhado de 
imagens descritivas de algumas cenas do texto: neste caso, a história pode ser apreciada de qualquer maneira com os 
olhos fechados pelo ouvinte. Nesse caso, a palavra escrita ainda tem controle. Embora a imagem comece a agradar a 
curiosidade do leitor.

● álbum ilustrado:  a imagem pode ser um suporte básico para um texto escrito para se tornar um complemento do texto 
porque ele adiciona significados ao texto contado, em uma relação de ajuda mútua com a palavra escrita, como em Onde 
os monstros vivem de Sendak.

● livro silencioso:  a imagem se move independentemente do texto e conta uma história em que o texto escrito não está 
presente e a única estrutura narrativa é a imagem ( Um exemplo é o livro silencioso The Arrival do australian  Shaun 
Tan).

● Livros de objetos: a imagem também pode ser usada como um estímulo "simples" para a imaginação, e isso acontece 
quando o ilustrador apenas fornece pistas para o leitor, permitindo que ele complete a história com sua imaginação (como
Nella nebbia di Milano de Munari ou no Manifesto segreto de Scarabottolo.
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O QUE É A EDUCAÇÂO PELA IMAGEM? 

Certamente há uma educação da imagem, algo como uma gramática, que não ignora o contexto histórico-cultural ao qual a 
imagem pertence. Por exemplo, falando dos vitrais das igrejas, não é dado por certo que os seres humanos contemporâneos não 
entendem todos os significados que o ser humano medieval, educado naquela língua, pode entender. Na verdade, não reconhecemos 
as trivialidades ou o valor simbólico atribuído às cores escolhidas. Ou uma banda desenhada japonesa que lê da direita para a 
esquerda e, portanto, é encenada em conformidade: se não sabemos, não podemos ler a sequência de tempo.

Existem também vários manuais de perceção visual (por exemplo, Rudolf Arnheim) que também explicam as razões físicas pelas 
quais o olho é estimulado por algumas formas e cores.

Um exemplo de texto que coleciona conceitos simples e efetivos de perceção visual é o Little Blue e Little Yellow de Leo Lionni

En italiano. En português. En galego.
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   ANIMAÇÃO   
  DA LEITURA   
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“Primeiro, quem lê para outros deve gostar. Então esse prazer pode ser transmitido. É necessário ter as 
antenas bem orientadas para o ouvinte. O adulto que não gosta de ler ou quem não sabe "ouvir" não pode 
transmitir a paixão pelos livros. (...) Uma segunda regra, na minha opinião, é dar ALTERNATIVAS, deixar a 
criança (ou o adulto) escolher: um livro que você escolhe, um livro que proponho porque tenho muito desejo de 
contar esta história. A leitura é prazer, conhecimento, exploração: deve ser orientada para a LIBERDADE.
Terceiro: o tempo de leitura é um tempo lento e dedicado.
LEITURA DO QUATIDIANO significa MIMOS quando as crianças são pequenas, torna-se COMPARAÇÃO quando elas 
são maiores e momento de DISCUSSÃO construtiva na adolescência.
Estou convencido de que, se os professores, diariamente à entrada da aula, lessem meia hora para os alunos, 
as crianças ficariam mais relaxadas. Eles deixariam a ansiedade fora da sala de aula.

Mas também é importante criar MOMENTOS ESPECIAIS: uma vez por semana ou um mês, a leitura pode ser um
momento especialmente preparado, por exemplo, com uma trilha que leva as crianças a uma sala ou a um 
lugar preparado de propósito, para valorizar a história. Seria um momento mágico que ficaria por muito 
tempo no LEMBRETE. (...) A leitura é uma coisa bonita, extraordinária, porque pode nos dar momentos 
intensos individuais, porque pode ser COMPARTILHADO, porque você pode expressar opiniões, porque aumenta 
a mente ... ”

  Emanuela Bussolati  
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 SEIS PRINCIPIOS BÁSICOS DA ANIMAÇÃO DA LEITURA
É a ponte entre o livro / literatura e a pessoa que lê: eles são os mecanismos programados e organizados para tentar incentivar 

a leitura. O objetivo é sempre aproximar as pessoas da leitura, com a missão mais ambiciosa de estabelecer hábitos de leitura e 
treinamento de leitores competentes. Para atingir esse grande objetivo, tanto os contextos quanto os momentos educacionais, bem 
como os temas, as abordagens, as estratégias a serem seguidas ... devem ser amplas e diversas, embora existam alguns princípios 
metodológicos fundamentais que devem ser respeitados em qualquer processo de mediação:

● Não obrigatório: ler não pode ser forçado nem é correto relacioná-lo com recompensas ou punições. Seria altamente 
recomendável romper com a ideia de que a leitura existe como algo chato e académico, ou reduzir a leitura para caráter 
utilitário. A leitura é divertida. Como Massimo Bondioli diz nesta entrevista "em muitas pessoas, o pequeno amor pela leitura 
vem de uma abordagem errada que a escola tem em relação a essa atividade ou simplesmente transformando-a em um assunto 
como outro". "A animação não deve ser forçada porque é contraproducente", assim como os comentários de Zerboloni nesta 
entrevista.

● Constante: deve ser uma mediação contínua e estável. A leitura deve fazer parte da rotina estabelecida tanto na escola como 
em casa, de modo que realmente se torne um hábito. Nem podemos restringir as atividades de leitura a eventos ou eventos 
culturais ao redor do livro, mais ou menos festivos ou comemorativos.

● A leitura tem que ser um ato significativo: para que isso aconteça, leituras e animações devem ser adaptadas aos gostos, 
preocupações e sensibilidades das crianças. As experiências em torno da leitura descontextualizada da realidade e das 
necessidades da criança dificilmente podem ajudar a criar hábitos de leitura. Encontrar e encontrar a relação positiva, afetiva 
e significativa entre a leitura e a pessoa é primordial.

● É aconselhável priorizar o caráter brincalhão, criativo e coletivo de atividades e estratégias: como dissemos, a leitura não 
pode se tornar uma obrigação, mas em um momento divertido e agradável. Rui Ramos acredita nesta entrevista que a 
animação para a leitura "como é uma experiência coletiva, o poder do contágio será superior" e, portanto, mais motivador e 
efetivo.
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● A animação de leitura usa diversidade de recursos, métodos, atividades,  as histórias sejam o principal elemento dinâmico 
em si (eles são o propósito, mas também um meio) seria muito positivo "explorar o fascínio e os laços recíprocos entre os 
desenhos animados, os filmes, a música, o teatro e o mundo da literatura e livros ", nas palavras de Zerbeloni, combinando 
diferentes meios de leitura, aos quais adicionamos outras mídias como jogos, aplicativos ... ou simplesmente" brincar com 
histórias, criar novas, falar alto usando diferentes recursos ... ", como conta a contabilista Raquel Queizas.

● Existe um princípio pedagógico fundamental em qualquer processo educacional de qualquer tipo e tem a ver com a consciência 
de que as pessoas que mediamos são o modelo a seguir, por isso devemos pregar com o exemplo e assumir certas 
responsabilidades ou desafios explicados com mais detalhes aquí. Raquel Queizás nos diz assim nesta entrevista: "... se você 
quiser encorajar a leitura, você deve mostrar de maneira sincera sua alegria por livros, por histórias: apenas dessa maneira eles
contaminam o desejo de ler, querer saber mais ".
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 A PESSOA QUE FAZ A ANIMAÇÃO DA LEITURA

O facilitador é a pessoa que facilita a relação entre o livro / leitura e o "possível leitor". É uma pessoa intermediária que permite
que o leitor tome o conteúdo do texto e, ao mesmo tempo, o faça "viajar" e fazer descobertas diferentes.

A pessoa que incentiva a leitura:
● encoraja hábitos de leitura e leitura voluntária.
● seleciona leituras de acordo com a idade e os interesses dos destinatários.
● projeta, programa, desenvolve e avalia atividades / projetos / programas de leitura.

A animação para a leitura implica emoção, carinho, paixão e vai muito além da obrigação, da educação formal. Deve ser 
agradável e, como disse o pedagogo Paulo Freire, "é necessário que a leitura seja um ato de amor".

Para despertar esse interesse e incentivar a leitura, você tem que gostar e acreditar que pode ser transmitida. E este processo só
se consolida na medida em que um vínculo próximo é estabelecido e o animador ou animador compartilha suas experiências de forma 
viva e intensa.

Então, quem pode incentivar a leitura? Qualquer pessoa com vontade e interesse: família, professores, bibliotecários, escritores,
editores, críticos literários, livreiros, monitores de tempo livre ... Embora a leitura possa ser dada em todos os contextos e 
momentos , a verdade é que, tradicionalmente, foram familiares, escolas e bibliotecas os agentes encarregados de promovê-lo.

“É com entusiasmo com o que é lido, a maneira como um determinado livro é mostrado que às vezes muda o
relacionamento da outra pessoa com o mundo da leitura. Às vezes, mais do que animação para a leitura, é 
importante a mediação, para mostrar o caminho ... E nessa cumplicidade surgem novos leitores”

  Marta Raio  
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Na família, o gosto pela leitura deve ser aprimorado quando as crianças estão no processo de adquirir a linguagem oral, são mais
flexíveis, inquietos, curiosos e ansiosos para aprender, interessados em explorar tudo ou a sua volta. Os primeiros anos são o período 
que deve ser usado para fortalecer a convivência com o texto literário.

Na escola, a equipe de ensino tem a função obrigatória de abordar a leitura para as crianças, mostrando o texto como algo 
agradável e interessante e não como uma ferramenta de avaliação.

A biblioteca é o espaço comunitário em que a leitura instrumental e agradável coexiste e em que uma multidão de livros e 
atividades de promoção de leitura são programadas.

Quem quer incentivar a leitura ...
● um leitor com hábito de leitura, de modo que o contágio seja consistente.
● assumir uma certa militância, um compromisso para alcançar o objetivo de ampliar a leitura.
● você terá uma atitude entusiasmada: você tem que levar em conta que você é um modelo, então é sobre compartilhar e 

divulgar o prazer de ler o entusiasmo e a energia que é transmitida. Curiosidade e criatividade.
● estar atualizado; treinar em diferentes disciplinas que apoiem o trabalho de promover a leitura ...
● conhecer e ser informado sobre o campo literário. Seja atualizado e tente ser reciclado, tenha repertório.
● ter um certo contato contínuo com o meio ambiente do grupo infantil e juvenil. Empatia.
● Conhece-se, tenha recursos e saiba como explorá-los, pois isso ajuda a adaptar-se ao grupo e às circunstâncias, mudar a 

metodologia ... É importante estar atento às potencialidades, interesses, limitações ... próprias.
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 ESTRATÉGIAS E ATIVIDADES PARA A ANIMAÇÃO DA LEITURA
Insistimos que na animação da leitura, uma infinidade de recursos, métodos, atividades, estratégias são combinadas ... Esta 

diversidade é muito poderosa, mas ao mesmo tempo perigosa, pois pode nos fazer perder a perspetiva do que estamos realmente 
procurando, o que é encorajar as pessoas a lerem e a fazê-lo livremente. Portanto, embora seja destinado a encorajar a leitura 
usando técnicas teatrais, ou através de artes plásticas e criativas, ou através de uma proposta brincalhão ... é essencial manter 
sempre as referências literárias presentes, ir para elas, recriar e experimentar as histórias, brincar com elas Eles e torná-los próprios 
para realmente fazer as meninas participarem e se tornarem momentos únicos, inspiradores, motivadores e significativos.

Todas as estratégias e atividades têm que levar em consideração uma série de variáveis que analisaremos de antemão para 
podermos programar com certa coerência e pertinência:

● Se a atividade é em grupo ou individual.
● Se você quer trabalhar em um tópico / livro / autor específico.
● Que tipo de atividade você quer fazer: plástico, play ...
● Em que contexto será desenvolvido (escola, tempo livre, biblioteca ...).
● Qual é a sua periodicidade: se é uma programação contínua ou pontual.
● Se é uma homenagem / comemoração concreta.
● Se temos algum condicionamento espacial ou temporal.
● Qual é a idade e o nível de leitura das crianças.
● Se você precisa da leitura anterior do livro ou não ...

Aqui você tem uma seleção de ideias e recursos muito acessíveis e básicos para trabalhar e aplicar a qualquer texto literário, 
seja oral ou escrito, a partir do zero:

  IDEIAS PARA NARRAR, CONTAR E REPRESENTAR HISTÓRIAS.  

  IDEIAS PARA MODIFICAR HISTÓRIAS.  

  IDEIAS PARA INVESTIGAR E CRIAR A PARTIR DAS HISTÓRIAS.  

Mas por sua óbvia relevância, vamos debruçar sobe a narração oral e no uso de imagens:
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RECOMENDACÕES PARA NARRAR CONTOS 
 

● Para contar histórias, você não precisa de grandes conjuntos ou cenários complexos: o mais importante é querer contar e ouvir 
alguém (e uma história, é claro!). Se você não quer dizer, não há interesse no histórico, é aconselhável não fazê-lo, pois isso é 
transmitido e o efeito é contraproducente.

● É importante conhecer bem a história, para entender ... Mas tenha cuidado! Conhecer uma história não significa memorizá-la. 
De fato, reproduzir uma história tal como aparece em um livro ou repeti-lo, como foi aprendido, contradiz muito os benefícios 
da oralidade, espontaneidade, conexão e cumplicidade que se busca entre quem conta e quem ouve / imagina …

● Narrar uma história é um ato dinâmico, agradável e não acadêmico ... então é aconselhável evitar comentários desnecessários 
no meio da história, porque pode quebrar a atmosfera de atração que as palavras narradas geram e a conexão entre a pessoa 
que narra e a pessoa que escuta, porque criam interferências na imaginação. No final da história, você pode comentar 
impressões, dúvidas, compartilhar opiniões, sonhar novas terminações …

● É muito interessante criar expectativas, uma atmosfera de atenção e motivação.

“Como narrador oral, eu só posso ler o texto, mas também posso ir além disso. Tenho à minha disposição 
ferramentas que transcendem a palavra escrita ou falada. Ferramentas como voz, fala, sons, expressões 
faciais e corporais, instrumentos musicais, ilustrações, fantoches, fantoches, cenários, imagens, imagens de 
sombras, em suma, a imaginação não possui limites. Devo ter a liberdade de optar por uma ou mais dessas 
ferramentas.”

  Rui Ramos  
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● Há uma série de elementos não-verbais que desempenham um papel fundamental na narração de histórias. Primeiro, é 
importante ter um registro dessa relevância e como eles influenciam o processo comunicativo e depois experimentam, 
expressam ... até que eles os dominem, mas sempre à nossa maneira. Não se trata de se tornar profissionais de narração, mas 
sim de levar esses elementos em consideração e explorá-los para adaptá-los e fortalecer nossas capacidades.

● Movimento do corpo: mantenha contato visual com o público e controle a mobilidade do olhar para se comunicar e apoiar a
história, usar gestos para representar as ações que aparecem na história e também a identificação dos personagens. Os 
gestos e as expressões dramáticas sempre apoiam a história, evitam a monotonia na narração e ajudam a fomentar a 
imaginação e a representação mental da história.

● Voz: gerenciar o volume da voz para o benefício da história, clareza fonética, boa modulação da voz, encontrar um ritmo de
acordo com a ação narrada, imitar as formas de falar dos personagens, usar onomatopeia, evitar gritar, ficar calmo e 
transmitem segurança (se, por exemplo, esquecemos parte da história ou cometemos um erro, não interrompemos a 
história, nem a reconhecemos para não interferir com a atenção do público). Recomendamos experimentar com recursos 
próprios para voltar à história. pare a narração para repreender: tentaremos seduzir alguém que se distraia de outra forma, 
fazendo dele um participante na história, intercetando diretamente com humor ...), use silêncios como um recurso 
comunicativo (é perfeito para transmitir medo ou surpresa, por exemplo).

● Organização do espaço: faça com que seja confortável, silencioso, sem distrações ou ruído de fundo. Ajude a não ter 
móveis, pelo que as crianças podem estar deitadas no chão com almofadas. Com iluminação adequada. O mais importante é
que a pessoa que narra é bem visível, que seu rosto é perfeitamente visível e que é o mais próximo possível do público. 
Geralmente funciona muito bem para ter o público em um semicírculo.

● As histórias devem ser consistentes com a idade dos ouvintes. Na seleção de leitura, também é importante levar em 
consideração os gostos, interesses e demandas dos meninos e meninas.

● Podem ser utilizados recursos variados, desde que ajudem a narrar e apoiar a história para ganhar atenção e motivação 
pública: fantoches, objetos ... 

● Procure a participação da criança encorajando-os a repetir alguma parte da história (nas histórias cumulativas sempre 
funciona), com músicas ...
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RECOMENDAÇÕES PARA USAR AS IMÁGENES NA LEITURA EM VOZ ALTA   

● Escolha o tamanho do livro / álbum (e, portanto, o tamanho das imagens), dependendo do número de pessoas que gostariam de
ler, tendo em conta o local: muitas pessoas lotadas não conseguem ver as imagens bem, capaz de seguir de perto o 
desenvolvimento da história.

● Define o ritmo da leitura com base na imagem. Textos como  Tararì Tararera, A caccia dell'orso andiamo ou  Orso buco têm 
uma musicalidade e um ritmo também inerentes às imagens e não apenas ao texto. Com a voz (ou com pequenos instrumentos 
musicais), a pessoa narradora pode criar sons sugeridos pelas imagens; apontando alguns dos elementos da imagem, pode 
causar pausas, abrandar ou acelerar o ritmo da história. Além disso, o público pode permanecer em suspenso esperando saber o
que será na próxima página se a pessoa que narrando é capaz de criar expectativas suficientes.

● A pessoa que está contando a história pode jogar, estabelecendo um contato material com as páginas e suas possibilidades: por 
exemplo, em "Um livro" de Tullet, o autor sugere em algumas partes que "agite", "incline" "bater" para esfregar ... o livro, é 
claro! O público é chamado para interagir e tocar em um "ping pong" com o narrador.

As possibilidades são tantas, e provavelmente muitas ainda inexploradas ... tudo o que você precisa fazer é tentar, jogar e 
experimentar!
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ULTERIORI SUGGERIMENTI PER PROMUOVERE LA LETTURA  

● Compartilhe a leitura, fale sobre isso, procure a conexão entre ficção e realidade, dê vida à literatura ... Além disso, é 
altamente recomendável ter momentos reservados para que as crianças possam contar coisas (piadas, opiniões, desejos) , 
eventos do seu dia a dia ...), para reforçar a sua capacidade de expressão oral e representação da realidade.

● Tenha bibliotecas e espaços de leitura nas proximidades: na sala de aula e em casa, especialmente. Espaços calmos, 
confortáveis e silenciosos, aos quais você pode ir livremente sempre que quiser.

● Planeje "pequenos eventos especiais" relacionados à leitura: comprar livros, ir ao teatro, visitar feiras de livros ..., envolvê-los 
em um clima de magia para criar expectativas positivas.

● Música, filmes, aplicativos, videogames e novas tecnologias ... não são inimigos da leitura e não devem ser opostos. Pelo 
contrário, eles podem se tornar nossos cúmplices se sabemos como expressar suas potencialidades narrativas, criativas e 
participativas. Nem podemos dar as costas aos clássicos da literatura, a variedade de gêneros literários e um elemento tão 
simples quanto os paratextos das obras literárias: uma boa capa pode servir como um gancho perfeito!

● Incorpora narração e leitura nos programas didáticos (de ensino) e no tempo livre das crianças de forma regular e contínua.

● Não há idade para parar de ler para crianças. É muito importante manter o caráter oral da leitura em todas as idades, mesmo 
que a criança já tenha alguma autonomia de leitura.

● Propor atividades complementares para ganhar motivação e aprendizado significativo: oficinas plásticas, criação literária, 
visitas e excursões, jogos, teatro …

● Participa dos ciclos festivos do ano na seleção de livros e histórias para dar destaque, relevância e significado às leituras.

● Encoraja o diálogo intergeracional, incentivando as crianças a pedir em casa jogos, enigmas, recitações, histórias, lendas ...
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ALGUMAS PISTAS PARA ESCOLHER AS LEITURAS ADEQUADAS 

Como vimos, a programação das atividades de leitura depende de critérios pragmáticos, levando em consideração diferentes 
variáveis: a idade dos destinatários; contexto para realizar as atividades ... Mas a seleção das leituras tem que partir de duas bases:

● Leituras adaptadas aos interesses e capacidades dos leitores e que se conectam às suas necessidades e preocupações.
● Qualidade literária dos livros.

Embora cada criança seja diferente, podemos abordar a seleção usando o critério mais básico, que é a idade das crianças. Aqui 
estão algumas orientações (flexível, é claro):

  De 0 a 3 anos  

Conteúdos familiares e situações cotidianas familiares (lar, animais, escola ...), literatura oral como músicas e jogos,
especialmente relacionados aos sentidos.

Como são: expressão simples, com ilustrações de página completa e cores com uma variedade de técnicas e estilos, pouco 
conteúdo, ação sequenciada página por página, livros de grande formato com impressões grandes em que rimas, 
onomatopeia, repetições... como narrativas orais, livros que podem ser manipulados com todos os tipos de materiais (mesmo
que possam ser carregados com segurança na boca e podem ser lavados).
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  De 3 a 6 anos  

Conteúdos familiares e situações familiares cotidianas (lar, animais, escola, natureza, família, amigos e
sentimentos ...), histórias curtas, fábulas, contos populares, canções, enigmas e jogos de tradição oral.

Como são: pequena carga conceitual, expressão simples, estruturas narrativas que se pensa serem ouvidas (ritmo, 
musicalidade, rimas, repetições ...), livros de grande formato com muitas ilustrações e variedade de estilos, cores, 
textos curtos e grande impressão, com história perfeitamente sequenciada.

  De 6 a 9 anos  

Histórias e lendas, fábulas, histórias engraçadas com anedotas surpreendentes, livros informativos, primeiras
novelas curtas, primeiros quadrinhos, lendas e histórias tradicionais e histórias de ficção, poemas ...

Como são: exposição clara, desenlace rápido e cheio de ação, caligrafia larga e clara, livros mais extensos e 
argumentativos que ajudam a desenvolver a atenção, a diversidade de textos (narrativa, poesia, quadrinhos ...), com 
ilustrações.

  De 9 a 12 anos  

Aventuras reais, fantásticas, biografias, histórias e histórias com humor, em assuntos variados (desporto, animais,
medo, outras culturas e tempos de história, ficção científica, histórias da vida real - escola, gangues ...), revistas,
séries, histórias fantásticas, mitologia e lendas, livros informativos de todos os tipos e temas, clássicos adaptados,

quadrinhos ...

Como são: livros com formato convencional e tipografia padrão, sintaxe simples, com descrições e diálogos e com uma 
forte caracterização dos personagens, sem moral, ilustrações fieis ao texto
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  De 12 a 15 anos  

Histórias reais ou fantásticas, ficção científica, temas históricos, aventuras, biografias, quadrinhos, revistas,
clássicos universais ...

Como são: argumento perfeitamente desenvolvido e com um resultado que encerra todos os problemas levantados, com
descrições extensas e detalhadas, apresentação atraente e elegante, com ou sem ilustrações e sem limites de extensão.

  A partires dos 15 anos  

Temas que ajudam a conhecer e compreender o mundo ao seu redor, questionar questões sociais e vitais, colocar
problemas ... Embora pudessem ler qualquer trabalho literário sem limitações.

Como são: sem limitações de estilo ou estrutura literária.
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  REPERTÓRIO 
  LITERÁRIO  
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 LITERATURA ESCRITA

Que tipos de livros existem, hoje, no mercado editorial para crianças e para jovens?

Propomos aqui uma lista de possibilidades que os adultos têm, movendo-se no rico panorama da edição contemporânea, para 
oferecer aos jovens e crianças uma primeira abordagem para a leitura em geral e a leitura em voz alta em particular.

Supondo que a relação entre livro-objeto e tradição oral seja um assunto e uma pesquisa sempre em mudança, podemos dizer 
que, até à data, o livro:

● Pode ser lido (ou assistido, usado, jogado) de forma autônoma, com ou sem uso de voz;
● Pode ser animado, isto é, o narrador pode "dar alma" a um texto escrito ou desenhado, a um "livro-objeto", usando sua voz e 

seu corpo;
● Também pode ser lido e gravado por um ator / atriz-contador de histórias ou músico, e, portanto, simplesmente ser ouvido por 

crianças e jovens;
● Pode ser simplesmente a memória da tradição oral.

Toda essa variedade oferece a pessoa adulta e as meninas e meninos uma ótima possibilidade de escolha e combinação de 
conteúdo e suporte quando esta divisão ainda é aplicável: na verdade, teremos histórias gravadas em livros de áudio, romances 
desenhados, livros de canções com cd, livros-escultura para desmontar e remontar, as fábulas contaram com a técnica do livro 
silencioso ... em uma mistura contínua de gêneros e técnicas.
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Pedimos desculpas pela "rotulagem" que vamos dar a diferentes tipos de livros, mas, por conveniência e convenção, tentaremos 
respeitar a nomenclatura utilizada na Itália, tornando, em qualquer caso, os agrupamentos que parecem relevantes para o nosso 
segmento.

Além disso, cada tipologia apresenta muitas possibilidades de uso, nem mesmo "canônicas", que permitem a promoção da leitura 
em voz alta.

Apresentamos as categorias divididas por:
• conteúdo: lista dos principais textos narrativos e não-ficcionais.
• contenedor: lista dos principais "formatos" nos quais o livro é apresentado.

O CONTEÚDO 

Dentro dos textos de caráter NARRATIVO, encontraremos histórias, biografias, ensaios, poesia e textos em prosa de invenção 
como a história e o romance e o romance curto.
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  CONTO DE FADAS OU CONTO POPULAR    poderoso, com ritmo, fala de crenças, medos distantes e próximos

O conto popular é caracterizado por histórias curtas, centradas em eventos e personagens fantásticos (fadas, orcs, gigantes, 
etc.) envolvidos em histórias, geralmente com intenção educativa implícita ou desenvolvimento moral.

É uma expressão de uma narrativa oral e popular e é tradicionalmente dirigida a adultos e crianças.

Entre os contadores populares mais conhecidos da tradição européia estão Giambattista Basile e Giuseppe Pitre (Italia), Charles 
Perrault (Francia) i fratelli Grimm (Germania) e i più recenti Italo Calvino (Italia), William Butler Yeats (Irlanda) e Aleksandr Afanas'ev 
(Russia)”, Alexandre Parafita (Portogallo), Antonio Reigosa (Galicia).

Para mais informações:
Sobre o que é o conto popular.
Sobre o que é o conto popular II.

Sobre a morfologia do conto popular.
Sobre a morfologia do conto popular II.

Como usar o conto popular em promover a leitura em voz alta?
O conto popular / fada presta-se, por suas características relacionadas ao ritmo, para ser narrado em voz alta, ser 
encenado com a técnica “cantastorie” (contador de histórias) e especialmente com os fantoches. Ele também apresenta 
características que permitem a interação com o público.
O popular / conto de fadas também pode ser usado para jogar, usando cartas de Propp   ou inventar fábulas.
Ele também consegue entreter uma audiência mista de jovens e velhos e presta-se a ser apresentado em situações muito 
diferentes.
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  FÁBULA   breve, cheio de animais falantes, "realista", sempre traz um ensinamento

É uma composição breve que muitas vezes tem por protagonistas animais antropomórficos, mais raramente pessoas e objetos.

Tem um caráter realista e um propósito moral. Muitas vezes, a fábula está escrita em verso (por exemplo, La Fontaine), Valter 
Hugo Mãe (nasceu em 1971), tem um livro de fábulas: Contos de Cães e Maus Lobos.

Para mais informações:
http://www.treccani.it/enciclopedia/favola/
https://it.wikipedia.org/wiki/Favola
http://segundociclo.webnode.pt/fabulas/

Como usar a fábula na promoção da leitura em voz alta?
Por suas características, as fábulas se prestam a ser lidas em voz alta, especialmente para as mais pequenas. Uma 
atmosfera recolhida favorece o prazer.

Eles podem ser usados para transmitir lições morais, aproveitando a empatia com o elemento animal, que em crianças é 
natural. Eles podem ser encenados com o uso de fantoches ou com a técnica kamishibai.
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  HISTÓRIA   breve, curioso, ne esiste una gran varietà. I racconti “si mangiano” come cioccolatini: uno tira l’altro!

A história é uma narrativa em prosa de conteúdo fantástico ou realista, mais do que o romance curto, mas menor do que uma 
novela. As histórias são muitas vezes coletadas em coleções: cada história tem um desenvolvimento autônomo, mas forma um todo 
com o resto da coleção.

Destacamos algumas coleções que marcaram literatura européia: James Joyce com Dublin Town, Edgar Allan Poe, numerosas 
coleções de Luigi Pirandello, coleções de Pinin Carpi e Mario Lodi. O Trono do Rei de António Torrado, O cavaleiro da Dinamarca de 
Sophia de Mello Brayner e O principe com cabeça de cavalo de António Mota, en Portugal; Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Agustín 
Fernández Paz, Xabier P. Docampo... en Galicia. 

Para mais informações:
https://it.wikipedia.org/wiki/Racconto
https://www.docsity.com/it/10-caratteristiche-del-racconto/729638/
http://www.infoescola.com/redacao/conto/

Como usar a história para promover a leitura em voz alta?

Breve, variada, permite ler um dia, criando um compromisso diário ou semanal, em casa, mas também em espaços 
públicos (bibliotecas, escolas, parques ...). Você pode jogar (leitura animada com o uso de objetos), mas também 
conceber "cadeias" temáticas através do tema que os liga (histórias de riso, amor, ratos, anjos, etc.) criando momentos de 
leitura em voz alta durante eventos especiais.
Desta forma, eles podem ser direcionados para uma audiência variada, mas é necessário deixar claro antes de irmos 
"falar", fazendo uma seleção prévia de histórias precisas, tendo em mente o objetivo.
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  NOVELA    com corpo, rica, aventureira, amor, fantástica, excitante, gratificante

É uma composição literária em prosa, é o gênero literário mais recente que existe.
Ele conta sobre eventos familiares ou um único indivíduo, em um fundo histórico ou fantástico.
A história contada é sempre inventada e as experiências dos personagens se entrelaçam. Os personagens são frequentemente 

apresentados através de uma descrição física e introspetiva.
A variedade de romances existentes é diferente e denominada em relação aos assuntos dominantes (aventura, amor, ficção 

científica, etc.), ao estilo ou à estrutura.
Entre os primeiros autores de romances europeus, apontámos para Defoe, Goethe, Foscolo, Dickens ... mas o panorama é tão 

vasto que o enviamos para fazer um passeio pela biblioteca! Em português podemos encontrar alguns autores entre muitíssimos 
outros: José Alencar, Jorge Amado, José Rodrigues dos Santos.

Para mais informações:
http://www.treccani.it/enciclopedia/romanzo/
http://www.roberto-crosio.net/didattica_in_rete/romanzo_800.htm
https://emilianadefortis.wordpress.com/2012/08/21/il-romanzo-ed-i-suoi-sottogeneri/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-romance/
http://www.infoescola.com/redacao/romance/

Como usar a novela para promover a leitura em voz alta?
A novela, por seu comprimento, leva imediatamente a encontros de "entrega" com a leitura em voz alta: podem-se 
configurar grupos de leitura, bem como as verdadeiras maratonas literárias. Mesmo uma leitura diária, em sala de aula e 
em casa, pode se tornar um tempo procurado, relaxante e emocionante.
Uma novela lida em voz alta pode ser acompanhada de música e / ou pode ser gravada em um audiolivro, tornando-se um 
momento reproduzível "on demand".
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  TEXTO TEATRAL   palavras no palco

Concebido para ser representado, o texto teatral apresenta características que o distinguem notavelmente de qualquer outro 
tipo de texto. Não pode ser considerado totalmente autônomo, mas faz parte do show. O desenvolvimento de toda a história é 
confiado às frases dos personagens (sejam eles contadores de histórias ou atores na história) através dos quais também será possível 
discernir suas características psicológicas, eventos anteriores à história representada e conexões entre os vários eventos e 
personagens.

O que acontece no palco é único e irrepetível. O texto teatral é feito para ser reinterpretado sempre que os atores atuam.
Observamos (por razões espaciais) apenas alguns autores teatrais no vasto panorama europeu: Aristophane, Shakespeare, Molière, 
Calderon de la Barca, Goldoni, Brecht, Pirandello, Lorca, Fo, Paravidino. Em Portugal: Sophia de Mello Brayner, Gil Vicente, Henrique 
lopes de Mendonça.

Como usar o texto teatral para promover a leitura em voz alta?
O texto teatral é naturalmente destinado a ser lido ou recitado em voz alta. As leituras podem ser organizadas para várias 
vozes, contatando atores e atrizes profissionais e apresentando uma oferta de qualidade ao público, que mostra a relação 
entre palavra e corpo.
Existem inúmeros textos que envolvem o público. Ressaltamos, a este respeito, técnicas e truques no uso do método 
cantastorie. 
Existem inúmeros textos que podem ser lidos e jogados com o público em oficinas ou no palco. Disfarces, peças de teatro, 
que muitas vezes são de grande interesse para jovens e adolescentes, venha aqui no campo.
A encenação do texto teatral é um desafio, mas cria interesse, participação, diversão e emoção. O corpo é chamado na 
primeira pessoa para expor e misturar com a palavra, que é vivida e movida.
Há também muitos textos teatrais nascidos para serem encenados com diferentes técnicas do Teatro da Figura: fantoches, 
sombras...
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  POESIA   música de palavras

É uma forma literária, mas também artística, segundo a qual o autor analisa palavras ou frases (versos) respeitando ou 
voluntariamente ignorando algumas leis métricas.
Muitas vezes, a poesia tem um significado unido ao som musical dos versos lidos em voz alta. Ele consegue transmitir conceitos e 
estados de espírito de forma evocativa e poderosa.

Entre os autores da poesia, destacamos: Giacomo Leopardi, Giuseppe Ungaretti, Alda Merini, Vivianne Lamarque, Fosco Maraini; 
Bruno Tognolini, Roberto Piumini e Gianni Rodari para jovens (Itália); Fernando Pessoa, Florbela Espanca, José Régio, Luís de Camões, 
Sophia de Mello Breyner, Antero de Quental (Portugal), Rosalía de Castro, Manuel María, Antonio García Teijeiro... (Galicia).

Como usar a poesia na promoção da leitura em voz alta?

A poesia recitada (lida em voz alta) se funde com a música, pode ser cantada, pode acompanhar shows de teatro 
desenhado, sombras ou mimo. Pode vir como um remédio da alma para acompanhar diferentes momentos da vida. Pode 
ser lido na família, na sala de aula, na biblioteca e em todos os lugares. Crie intimidade, ouça.
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  HINOS   que ritmo, que risada!

É uma composição breve, brincalhão e muitas vezes em verso, que segue um ritmo marcado por alterações, assonantes e rimas.
Muitas vezes prevê a repetição de sílabas e o uso de palavras de extração popular.

Existem diferentes tipos de cantilenas com uma função muito precisa: narrativa gratuita (nos meses, escritórios, estações, 
partes do corpo, festas, animais, coisas ...); brincar com palavras e se divertir; Para as crianças dormirem (nanas); Para decidir quem 
é começar um jogo de primeiro (fórmulas para desenhar).

Entre os autores que jogaram com os singles, destacamos Gianni Rodari (na Itália); Manuel Maria Barbosa du Bocage (Portugal), 
orellapendella.gal in Galicia.

Para mais informações:
http://unascuola.it/filastrocche/
http://www.infoescola.com/generos-literarios/parodia/

Como usar os hinos para promover a leitura em voz alta?

A música é essencial para a cultura oral: deve ser recitada, repetida até o infinito, marcada por muitos momentos do dia, 
abrir e fechar leituras em voz alta. É acompanhado por um movimento, é usado para contar, brincar, pode ser inserido 
entre uma história e outra, no meio de um jogo.
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  NÃO FICÇÃO   para conhecer a realidade que nos rodeia

Dentro desta classificação, encontraremos livros sobre as mais diversas áreas do conhecimento: história, sociologia, política, 
filosofia, antropologia cultural, literatura, arte, costumes e muitos outros ... e livros de divulgação para crianças e adultos úteis para 
conhecer a realidade que nos rodeia.

Autores ensaístas portugueses: Alexandre Herculano e Antero  de Quental.

Para mais informações:
http://www.giunti.it/libri/saggistica/
http://dizio.org/it/saggistica
https://escrevercomo.wordpress.com/tag/nao-ficcao/

Como usar livros didáticos de não-ficção para promover a leitura em voz alta?
Os adultos não estão acostumados a ler em voz alta livros de trabalho de não ficção para crianças e jovens, no entanto, 
atraídos pelo mundo científico. Pode ser interessante preparar momentos em que eles misturam passagens relacionadas a 
"noções científicas", com poemas, músicas ou contos relacionados ao mesmo tema! As crianças e jovens naturalmente 
curiosos serão sequestrados!
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O CONTENEDOR 

“Normalmente, quando você pensa em livros, você pensa em textos de vários gêneros: literários, filosóficos, 
históricos, ensaios, etc., para imprimir nas páginas.
Pouco interesse é colocado em papel e encadernação de livros e cor de tinta, todos os elementos com os quais o livro
é feito como um objeto.
Pouco interesse é dado aos caracteres impressos e ainda menos a espaços em branco, margens, numeração de 
páginas e todo o resto.."

Bruno Munari in "Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale” Laterza 1981
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  LIVRO OBJETO   livros ilegíveis, livros táteis, pré-livros, entediados, perfurados, com páginas soltas

"... o livro como objeto, independentemente das palavras impressas, pode comunicar algo?", perguntou-se e pediu a Munari, 
um designer inovador, bem como um artista criativo e eclético, lançando um desafio: desde 1949 começa a experimentar novas 
formas de linguagem visual e novos materiais publicitários criando Books Ilegibles, uma coleção que pode ser "lida" pelas crianças, e 
na qual a ligação, a tinta e os textos não contam nada. O livro se torna um objeto que conta histórias sem o uso de palavras.

Com isso, e depois disso, os livros estão entediados, perfurados, feitos de vários materiais, começam a contar histórias do 
material e do formato da capa.

Para mais informações:
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-
assolu  t  amente-valido
http://www.lefiguredeilibri.com/2011/02/23/komagata-quando-un-libro-puo-cambiare-il-mondo/
http://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/31/I-prelibri
https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=34106

Como usar o livro objeto para promover a leitura em voz alta?
Os livros objetos podem ser usados em leitura em voz alta, inserindo-os em uma dramatização onde o leitor encontra e usa 
uma compensação efetiva em palavras e sons com base no material e no formato que está na frente, entre as mãos. 
"Inventa" o que uma história está deixando guiar pela gramática da fantasia, uma gramática muito precisa, dada pelo papel,
espessura, cortes e furos.
Pode ser uma jornada solitária - a do leitor com o livro-objeto - mas também uma viagem compartilhada, sonora e jogada. 
Impossível permanecer neutro. É muito mais fácil começar a usá-los com crianças muito pequenas, que respondem aos 
estímulos sensoriais, mas convidamos você a correr riscos com um público cada vez maior.
Em uma experimentação de leitura elevada compartilhada, o animador pode convidar e orientar o público para dar voz à 
história contida no Livro Objeto. 
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https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=34106
http://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/31/I-prelibri
http://www.lefiguredeilibri.com/2011/02/23/komagata-quando-un-libro-puo-cambiare-il-mondo/
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido
http://www.scrivendovolo.com/i-libri-illeggibili-di-bruno-munari-un-manuale-di-nonscrittura-ancora-oggi-assolutamente-valido


  POP UP E ARQUITETURA DE PAPEL   livro surpresa

É um artefato de biblioteca criado com diferentes fins de diversão (educacional, mnemônico, brincalhão, divinatório, etc.) que 
tem dispositivos mecânicos internos que podem ser ativados pelo leitor. Nesta categoria, você pode incluir livros-teatro, livros de 
carrossel, livros de acordeão, livros com janelas, cílios ...

Os livros animados em sua forma básica são, muitas vezes, livros infantis, mas na realidade também existem valiosos produtos 
publicitários que ilustram os clássicos da literatura mundial e visam um público adulta (por exemplo, Robert Sabuda). 

Para mais informações
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_animato)
Robert Sabuda
Altri esempi.

Como usar os livros per-up na promoção da leitura em voz alta?
Os livros de Por-up se prestam a ler histórias "surpresas" em voz alta com pequenos grupos de crianças.
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https://youtu.be/oExppcd0TOU
file:///C:/Users/Xandobela/Desktop/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93XICA/MAQUETADAS/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93XICA/%20http://wp.robertsabuda.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_animato


  LIVRO JOGO   jogamos?

Livros baseados na interação com o leitor:

libvros jogos 
labirintos e mapas
jogos de cartas
cartas de Propp 
inventar histórias 

O livro-jogo é um trabalho interativo (narrativo ou não) no qual você pode jogar com texto, imagens ou com o livro como se 
fosse um objeto.

Diferentes leitores / jogadores (ou a mesma pessoa no caso de um jogo de releitura) podem fazer escolhas diferentes e isso irá 
condicionar o desenvolvimento e o fim do enredo.

Sobre os livros de jogos, Raymond Queneau foi um precursor: em 1967 escreveu "A storia a modo vostro", aqui está um link para 
mais informações.

Como usar livros jogo para promover a leitura em voz alta?
Eles podem ser usados em pequenos grupos, onde o leitor permite que o público intervenha para determinar o 
desenvolvimento da história. Eles podem ser usados na biblioteca, na escola, no parque, mas também em lugares não 
tradicionais, como o trem. São jogos muito atraentes e exigem habilidade em conduzir.
Embora possa ser usado individualmente, o livro-jogo é recomendado em um grupo com crianças e adolescentes.
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http://www.infolipo.org/ambroise/cours/immediat/images/queneau_cavf.pdf
http://www.giunti.it/libri/bambini/l-inventastorie/
https://www.youtube.com/watch?v=0VHRkCK6bTA
https://www.ibs.it/lupo-sette-capretti-ediz-illustrata-libro-sophie-fatus/e/9788882222758?inventoryId=54456354
http://www.edt.it/viaggio-al-centro-della-terra-lemilleunamappa/
http://www.librogame.altervista.org/abstract/lupo/lupo.htm


  LIBVO ILUSTRADO   as imagens mostram

No livro ilustrado, as tabelas iconográficas estão em menor número em relação ao texto e, no que diz respeito ao álbum, não 
contam uma história, mas representam um momento da história. Um livro ilustrado quase sempre tem páginas numeradas.

As ilustrações são a descrição de parte do texto, mostram momentos da história narrados, adicionando detalhes, mantendo a 
atenção da criança alta, intrigada. Eles raramente deixam a tabela ilustrada, e raramente se desviam do que é expresso no texto.

Para mais  informações.

Como usar o livro ilustrado para promover a leitura em voz alta?
O livro ilustrado pode ser lido em voz alta para uma criança que ainda não pode ler, ao contrário do álbum ilustrado que 
permite um uso mais autônomo. Isso serve para estimular a fantasia e o ouvinte. Ele não tem um ritmo fora do normal. 
Pode ser proposto como uma leitura em voz alta em vários lugares, é necessário ter em conta que as crianças vão querer 
ver as imagens, então o grupo não deve ser muito grande.
Sob uma árvore, à noite na cama, na sala de aula, na biblioteca, no médico, no comboio... é importante que todos possam 
explorar, fechar os olhos e reabri-los para tentar procurar as imagens.
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http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
http://theadventureofreading.weebly.com/o-meu-pesadelo-favorito.html


  ALBUM ILUSTRADO ou LIVROS DE IMAGENS    imagens e textos, uma relação de existência mútua

É um livro de formato variável, que comunica a sua história através de imagens. Geralmente é composto de algumas páginas, 
não apresenta números de página, muitas vezes tem a capa de cartão (camada dura) e textos breves que acompanham as ilustrações, 
onde as ilustrações não estão subordinadas ao texto, mas interagem ativamente com isso: desta forma todo o livro é um ser latente.

É principalmente destinado a crianças, mas também para adultos.

Para mais informações
http://www.lefiguredeilibri.com/2008/02/19/che-cose-un-picture-book/
http://topipittori.blogspot.it/2012/05/che-cose-un-albo-illustrato.html
http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
Ecco un esempio di un famosissimo albo illustrato di Erlbruch, “L’anatra, la morte e il tulipano”. 
Messo poi in scena messo in scena dal burattinaio Paolo Sette.

Como usar o álbum ilustrado para promover a leitura em voz alta?
Ao ler pequenos ou grandes grupos de crianças e jovens, as imagens têm o grande poder de captar a atenção e ajudar o 
leitor a determinar o ritmo da história.
Grandes imagens, que enfatizam ações e ruídos, podem então ser acompanhadas pelo som da voz. (Por exemplo: Tararì 
tararera ou A caccia dell'orso andiamo).
O álbum ilustrado se presta muito a ser animado, com a voz, com objetos, às vezes até transformados em um texto para 
marionetas (como L'anatra la muerte ed il tulipano di Erlbruch) porque tem uma gramática semelhante ao texto teatral.
Onde quer que decidamos ler um álbum ilustrado, podemos criar um círculo de audição, porque é importante para todos 
ver as imagens bem e associá-las ao que a voz possui.
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https://youtu.be/nkUynLaj93Q
https://books.google.it/books/about/L_anatra_la_morte_e_il_tulipano.html?id=shZUGQAACAAJ&redir_esc=y.
http://www.radicelabirinto.it/albo-illustrato-libro-illustrato/
http://topipittori.blogspot.it/2012/05/che-cose-un-albo-illustrato.html
http://www.lefiguredeilibri.com/2008/02/19/che-cose-un-picture-book/
http://theadventureofreading.weebly.com/a-pota-que-trota.html


  LIVROS SILENCIOSOS   apenas uma história de imagens

É um álbum ilustrado que depende exclusivamente da história nas imagens. É um livro para todos e tem capacidade para 
superar as barreiras linguísticas e promover o encontro e o intercâmbio entre diferentes culturas.

Os livros silenciosos são valiosos para ajudar a aprender o vocabulário das imagens, para ajudar as crianças a "ler" as figuras e 
dar-lhes um significado, um valor e mérito.

Livros sem palavras suportam um script, têm uma seqüência clara, personagens e imagens perfeitamente reconhecíveis. 

Para mais  informações .

Como usar o livro silencioso para promover a leitura em voz alta?
Livros silenciosos podem ser usados como suporte para a narrativa em voz alta. Quem lê pode traduzir em sons ou palavras 
como ele vê. Os sons podem ser produzidos pela sua voz, pelos movimentos do corpo ou por instrumentos musicais simples.
O "narrador / tradutor" pode contar uma história descrevendo o que ele vê, parando quando há lacunas ou detalhes, usando
a forma do próprio livro (grande ou pequeno, leve ou pesado) para animar a história. Usando sua voz como um fundo sonoro
que determina um ritmo.
O "narrador" também pode fazer o público contar a própria história, indicando as páginas, os pontos precisos das ilustrações
para focar a atenção, sugerindo no início (somente se você quiser ) um exemplo de interpretação, usando gestos para fazer 
a voz modular o público-narrador, como se fosse um condutor orquestra. Você também pode pedir ao público que se torne o
"coro grego", a placa de som do que é descrito nas fotos, como na técnica cantastorie.
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http://theadventureofreading.weebly.com/il-cantastorie1.html
https://www.milkbook.it/come-si-leggono-i-libri-senza-parole


  BANDA DESENHADA   histórias em “strips”

A banda desenhada é uma narrativa distribuída em uma série de caixas organizadas seqüencialmente e temporariamente 
(vinhetas). O texto escrito geralmente é incluído em sanduiches, que servem para integrar na vinheta o discurso ou pensamento dos 
personagens ou o texto do narrador.

A banda desenhada tem seu próprio código: nas imagens há indicações de movimento, gestos, sons onomatopéicos, palavras 
fechadas em sanduiches que têm uma forma específica em relação ao que deseja comunicar.

Para mais informações:

https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_fumetto

Como você pode usar a banda desenhada para promover a leitura em voz alta?
A banda desenhada são especialmente adequados para a leitura autônoma. A leitura em pequenos grupos é possível, mas 
certamente muito mais difícil do que outros tipos de texto que são apresentados como uma forma de "promover a leitura 
em voz alta".
A estrutura da banda desenhada sem palavras pode ser usada como uma base gráfica para uma cantastoria.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
http://theadventureofreading.weebly.com/a-fraga-milmantildeas.html


  NOVELA GRÁFICA   novela em imagens

É um gênero narrativo do quadrinho em que as histórias têm a estrutura do romance com uma estrutura desenvolvida e dirigida 
em geral para uma audiência adulta. Na Itália, a novela gráfica foi freqüentemente incluída no grande caldeirão da "banda desenhada 
de autor" em oposição a banda desenhada.

Como usar a novela gráfica na promoção da leitura em voz alta?
O mencionado para a banda desenhada também se aplica a novela gráfica.
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  LIVRO COM CD   porque a história escoitamos também coa música

São livros infantis (mas não só) que contêm um CD de música, uma gravação de áudio ou som. 
Livros com CDs também podem ser educacionais ou ludico, ou mostrar o show que foi extraído do próprio livro. A verdade é que,

em alguns casos, é quase o contrário (como no caso de Don Chisciotte di Gek Tessaro).
Livros com CDs podem conter histórico gravado, ou também um acompanhamento musical.

Para mais informações:
https://www.ibs.it/ci-vuole-un-fiore-con-cd-libro-gianni-rodari-sergio-endrigo-  tullio-f-altan
 https://www.milkbook.it/letture-per-bambini/libri-con-cd/

Como usar em livro-cd na promoção de leitura em voz alta?
Livros com CDs estimulam o gozo do livro, mesmo do ponto de vista da audição. Eles podem ser usados em contextos de 
classe com grupos (jardim de infância, escola), mas também em espaços mais íntimos e privados, como a casa ou o carro.
O CD, por um lado, permite enriquecer a história (como acontece com o carnaval dos animais de Saint-Saens e a escola de 
música cívica Claudio Abbado) em que a música é composta para contar a história em si, ou permite "ir além" , fornecendo 
estímulos, informações e outros conteúdos relacionados ao tema do livro (como Boas Noites de Carballeira e López) onde 
encontramos nos jogos de cd para descobrir o monstro, um catálogo de monstros, etc …).
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http://theadventureofreading.weebly.com/boas-noites.html
https://www.milkbook.it/letture-per-bambini/libri-con-cd/
https://www.ibs.it/ci-vuole-un-fiore-con-cd-libro-gianni-rodari-sergio-endrigo-tullio-f-altan
https://www.ibs.it/ci-vuole-un-fiore-con-cd-libro-gianni-rodari-sergio-endrigo-tullio-f-altan
http://theadventureofreading.weebly.com/il-cuore-di-don-chisciotte.html
http://theadventureofreading.weebly.com/boas-noites.html
https://www.casadellibro.com/libro-xogos-musicais-inclue-cd/9788482894638/2100095


  AUDIOLIVRO   livros para ouvir com olhos fechados

É a gravação de áudio de um livro, lido por um ou mais atores / atrizes. O texto gravado pode ser a versão integral de um livro,
ou um texto escrito exclusivamente para ser publicado como um livro de áudio, ou um resumo ou script escrito para a gravação de 
áudio. Os livros de áudio também podem apresentar gravações de música e reconstruções de som, embora o audiolivro "clássico" 
geralmente inclua a única voz do falante que lê o texto.

Livros de áudio, bem como permitir a leitura de livros enquanto participam de outras atividades, também podem ser uma ajuda 
valiosa para muitas pessoas com deficiências visuais ou motoras.

Para mais informações:
https://it.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
https://www.tuttoandroid.net/google/talkback-leggere-testo-ad-alta-voce-android-486517

Como usar audiolivros para promover a leitura em voz alta?
Os livros de áudio também podem ser usados em situações não clássicas para leitura em voz alta, como viajar de carro (ou 
trem), alcançar pessoas com dificuldades para ler de forma independente problemas motores ou visuais. A voz de um ator /
atriz é muito agradável e atraente. Mas, ao mesmo tempo, o uso de sintetizadores e tradutores de voz está se tornando 
mais popular. É uma maneira de retornar à oralidade, mesmo através do rádio, o que permite um prazer rápido e fácil de 
textos escritos.
É possível propor à criança ou ao grupo gravar uma história à escolha, até mesmo inventada, dando vida a um audiolivro, 
com um equipamento muito simples. 
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http://www.audacityteam.org/
https://www.tuttoandroid.net/google/talkback-leggere-testo-ad-alta-voce-android-486517
https://it.wikipedia.org/wiki/Audiolibro


  LIVROS INCLUSIVOS OU CAA   livros de palavras "traduzidos" com o idioma das imagens

Os livros inclusivos são livros ilustrados para crianças com texto inteiramente traduzido em símbolos ou enriquecidos com 
outras línguas que não estão relacionadas ao texto, a partir de livros já publicados pela indústria de publicação infantil: são livros 
para todos, para para navegar, cheirar, escutar ... por uma pessoa adulta e uma criança.

Com a Comunicação Aumentar e Alternativa (CAA), um conjunto de conhecimentos, técnicas, estratégias e tecnologias é 
indicado para simplificar e aumentar a comunicação em pessoas com dificuldade em usar os canais de comunicação mais comuns, com
especial atenção para a linguagem oral e escrita.

Para mais informações:
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_aumentativa_e_alternativa)
http://www.fondazionearca.org/wp/tailored-book/
http://www.fondazionearca.org/wp/approfondimenti-sugli-in-book/

Como usar livros inclusivos para promover a leitura em voz alta?
A tradução para símbolos das imagens permite ler em voz alta em vários idiomas um texto de outra forma ininteligível para 
pessoas com dificuldade em usar alguns canais de comunicação. Um jogo - um exercício muito interessante é ler em voz 
alta em várias línguas um livro inclusivo, a partir dos símbolos. 
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http://www.fondazionearca.org/wp/approfondimenti-sugli-in-book/
http://www.fondazionearca.org/wp/tailored-book/
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_aumentativa_e_alternativa


  E BOOK   livro sem papel

É um livro em formato digital que pode ser acessado através do computador e dispositivos móveis, como smartphones, tablets, 
PCs e dispositivos especialmente projetados para ler textos digitais longos chamados eReader.

O e-book, ao imitar a forma, aproveita obviamente as vantagens oferecidas pela sua natureza digital, que residem 
principalmente nas possibilidades de hipertexto e incorporação de elementos multimídia e a possibilidade de usar dicionários ou 
vocabulários contextuais. Quando esta evolução dos e-books no senso multimídia atinge níveis específicos de complexidade, falamos 
de livros eletrônicos "melhorados" ou de livros eletrônicos "enriquecedores".

Como usar os eBooks para promover a leitura em voz alta?

Basicamente, um livro eletrônico pode ser usado como qualquer texto narrativo no qual o meio não modifica o 
relacionamento com a palavra escrita, também oferece a possibilidade de modificar o texto, adicionando música, 
sublinhando e abrindo links para outros textos. Então, multimídia em pleno andamento. Aproveite a sua potencialidade. 
Leia-os com música, marque em negrito onde deseja elevar a voz, apontando as peças para repetir e apagar as que serão 
omitidas ... Será o tipo de texto que você escolherá, que determinará o público que deseja segmentar e que deseja 
envolver.
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           LITERATURA ORAL

A literatura oral é o que veio a nós através da transmissão oral de geração em geração, manifestada especialmente na fala e na
música. Ele compõe um variado repertório de gêneros que são de interesse não só artístico, mas histórico e etnológico, pois mostra 
elementos culturais e sociais da comunidade em que é criada e desenvolvida. Esta comunidade aceita coletivamente esta literatura, 
porque representa a realidade diária de seus membros, consolidando e perpetuando uma identidade sociocultural e um senso de 
pertença (linguagem, costumes, marcos históricos ...). Além dessas manifestações literárias têm um caráter funcional, são úteis, pois 
cumprem certas funções no grupo social: divertir-se, ensinar, fazer dormir um bebê para que o trabalho não seja tão pesado...

Encontramos uma diversidade de formas e temas na literatura de tradição oral e popular:
● Formas e gêneros semi-literários: provérbios, provérbios, enigmas, jogos, linguins ...
● Canções, composições em verso com diferentes formas e temas.
● Histórias curtas: mitos, lendas e histórias.

A literatura da tradição oral tem um grande valor educacional e didático e, como já vimos, é o prelúdio da leitura junto com a 
narração e a leitura em voz alta.
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Atualmente, existem muitos recursos sob a forma de publicações, livros, antologias, páginas web ... que disponibilizam grande 
parte do repertório de literatura de tradição oral em forma escrita ou gravada, graças ao excelente trabalho de pessoas, instituições, 
editoras ... na coleta, arquivamento, publicação e disseminação desta rica herança.

En Galicia- España:
Galicia Encantada. Enciclopedia da Fantasía Popular de Galicia.
'Galicia dixital'.
'Orella pendella', portale di letteratura popolare infantile di Galicia.
Colección 'Contos Marabillosos' di Edicións do Cumio.

En Portugal:
http://www.ecomuseu.org/index/
http://www.memoriamedia.net/index.php/pt
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/OAC_DOCS_8_EntidadesCulturais.pdf

En Lombardía_Italia:
Archivio con registrazioni originali.
La Lega di Cultura di Piadena, associazione che promuove la cultura e la musica popolare e tradizionale della bassa Padana.
Collezione di materiali della tradizione orale lombarda. 
Musei etnografici in Lombardia.

Mas esta literatura está ligada à memória das pessoas e seus territórios, por isso é fácil supor que não é tudo coletado, ou 
arquivado, muito menos difundido. É altamente interessante, além de recorrer a todos esses recursos dos quais estamos falando, para
os verdadeiros detentores de tanta sabedoria, tesouros vivos autênticos, idosos (avós, avós, vizinhos ...), fale com eles e coletar todo 
o conjunto de histórias e jogos linguísticos, músicas e lendas ... que os acompanharam ao longo de suas vidas e que seguramente 
herdaram de seus antepassados, para lhe dar o valor que merece a oralidade como construção identidade, comunidade e carinho.
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https://www.milanofree.it/
https://www.reteitalianaculturapopolare.org/archivio-partecipato/item/1716-le-trasformazioni-socio-economiche-e-la-cultura-tradizionale-in-lombardia.html
http://www.legadicultura.it/
http://aess.regione.lombardia.it/aess/index.html
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/OAC_DOCS_8_EntidadesCulturais.pdf
http://www.memoriamedia.net/index.php/pt
http://www.ecomuseu.org/index/
http://www.cumio.com/coleccion/contos-marabillosos/
http://orellapendella.gal/
http://www.galiciadigital.com/
http://www.galiciaencantada.com/


COMO SE FAZ  A RECOLHA  DE LITERATURA ORAL? 

Vá para pessoas idosas da família, vizinhos ... com uma atitude aberta, respeitosa, paciente e de olhos abertos!

   Pode ser interessante ter unhas assim:

Você tem aqui um ótimo e completo guia com o passo a passo para a investigação e coleta da história oral, aplicável também à 
literatura de tradição oral.

DATA: _______________________________________

LUGAR: _____________________________________

FONTE:
Pessoa:

nome:____________________________
idade:____________________________
proveniência: ______________________

Documentário: ::::_______________________

TÍTULO DA HISTÓRIA:__________________________

MÉDIA USADA PARA BUSCÁ-LA: ___________________

OBSERVAÇÕES:________________________________
____________________________________________
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  ESPAÇOS PARA A LEITURA   
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 CONVENCIONAIS

Bibliotecas, escolas, casas ... são lugares onde normalmente são lidos, é por isso que os chamamos de espaços convencionais 
para leitura. Possuem uma série de características físicas (tipo de mobiliário, luz, atmosfera ...) que contribuem para uma atmosfera 
acolhedora, confortável e motivadora.

Não é difícil criar um espaço para leitura:

● Encontre o espaço certo: escolha um local acessível, agradável e aconchegante, com fontes de iluminação naturais, longe do 
ruído, sem umidade, seguro e higiênico, com boa ventilação ... Aproveite ao máximo a iluminação natural, mas se não é 
possível, recorreram a lâmpadas de alta ou parede que aumentam a superfície diretamente iluminada do livro.

● Como os livros são selecionados? Aqui estão algumas recomendações:
●     Seja uma seleção adequada aos interesses das crianças.
●     Existe variedade nos temas e gêneros dos livros, com textos clássicos e trabalhos mais atuais e novas tendências.
●     A qualidade literária é mais importante do que a quantidade de livros.
●     Faça as crianças se envolverem na seleção de livros.
●     Seja livros atraentes e bem conservados que não estão desatualizados.
●     Como importante é a seleção de livros como purga em possíveis doações. Não tenha medo de purgar!

● Classificação de livros: podem ser organizados de várias maneiras, como a seguir a Classificação decimal universal (CDU), um 
sistema de classificação generalizado de conhecimento; por assunto de livros, por autor, por ordem alfabética, por editorial, 
por gêneros, por idade, por formato ou tamanho ... Há tantas possibilidades!
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● Como obter livros? Existem também múltiplas possibilidades: compra direta; troca; o empréstimo coletivo; o pedido de 
subsídios públicos; doações privadas; Solicite ajuda de editores, bibliotecas, bibliotecas ...

● Disposição dos livros: é interessante que sejam visíveis e acessíveis. A altura em que os livros são organizados também é 
relevante para acesso das crianças.

● Mobiliário:
● Prateleiras ajustáveis e fácil acesso. Aberto, para que as crianças possam acessar livros sem problemas e explorar tudo o 

que eles querem. Com alturas e profundidade adequadas.
● Mobiliário confortável e versátil com mobiliário informal para ajudar a criar um ambiente mais descontraído e convidá-lo a 

relaxar e ler (com sofás, sopas, almofadas ... e prateleiras e caixas com livros para bebês e crianças pequeno). 
● Tabelas grandes.

● Outras recomendações adicionais:
● Use cores de tom suave que ajudem a concentração.
● Decore o espaço: cartões de identificação, separadores ...
● Transforma o espaço em datas especiais, ou por ocasião de alguma atividade de animação concreta.
● Em caso de espaços para leitura fora do ambiente familiar, tenha um quadro de avisos e uma vitrine.
● Abra o espaço um número suficiente de horas (tempo lógico na dinâmica de usuários potenciais, consenso, compartilhado e 

informado).
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 NÃO CONVENCIONAIS
Hospitais e centros de saúde, museus, paradas de ônibus, instalações civis e associações, prisões, mercados, espaços virtuais, 

piscinas e praias ... qualquer lugar e local é bom para ler!

Aqui está uma seleção de espaços de leitura não convencionais que podem ser uma fonte de inspiração:

Círculos de leitura em lugares de trabalho.
http://www.idealibro.com/circoli_di_lettura_nei_luoghi_di_lavoro/

Leitura no cemitério de Bologna.
http://www.percorsodellamemoriarossoblu.it/Percorso_della_Memoria_Rossoblu/Lo_spettacolo.html

B&B com bibliotecas.
http://anticacasazucchini.it/la_piccola_biblioteca.html

Grupo de leitura ‘Bookies and Cookies’ em Bologna.
http://cronacheletterarie.com/2015/03/22/come-funziona-un-gruppo-di-lettura-bookies-and-cookies-a-bologna/

Labirinto em campo de milho em Mezzago.
https://www.prolocomezzago.it/labirinto-di-mezzago-2017/

Iniciativas de maratonas de leitura em distintos lugares em Milano.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Patto_Milano/scopri_il_patto

Biblioteca Aberta de Pitões das Júnias.
http://theadventureofreading.weebly.com/biblioteca-aberta.html
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Club de leitura em centro penitenciário.
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/la-lectura-en-la-carcel-230412

Projetos de Pontos de Leitura da Fundação da Leitura.
http://fundalectura.org/wp/proyectos/proyectos-en-curso/espacios-de-lectura-no-convencionales/

Acampamento de leitura.
http://fundaciongsr.org/campamento-de-lectura/

Projeto “Quiroga Viva” de recuperação da tradição oral em atividades de tempos livres juvenis.
http://itacaenquiroga.weebly.com/

“Projeto Dragal”.
http://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/rede-de-dinamizacion-  linguistica/programas/contido_0116/proxecto-dragal-2016-2017
http://blog.xerais.gal/2015/dragal-work-camp-o-dragon-galego-adopta-forma-de-campo-de-traballo-reportaxe-de-carme-vidal/

Bookcrossing en aeroporto.
http://www.torinoggi.it/2017/0

Leitura em um Milanese local.
http://vivimilano.corriere.it/

Projeto “Rodas de Leitura”.
http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/projeto/442/

Projeto “Escola vai ao tear”.
http://institutotear.org.br/a-escola-vai-ao-tear/
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EN GALICIA-ESPAÑA

Asesoría de Bibliotecas Escolares da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.
https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/

Xunta de Galicia.
https://www.cultura.gal/gl/libro-lectura

Asociación galega do libro infantil e xuvenil.
http://www.galix.org/

Página web personal de Pep Bruno.
http://www.pepbruno.com/index.php?lang=en

Ministerio de Cultura del Gobierno de España.
http://leer.es/

Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
http://fundaciongsr.org/

Centro de Estudios de Promoción de la lectura y literatura infantil.
http://cepli.uclm.es/

Página web y blog de Ana Garralón.
http://www.anatarambana.com/
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EN ITALIA

Associazione per la promozione della lettura per i più piccoli.
www.natiperleggere.it

Centro per il libro e la lettura promosso dal Ministero del Beni Culturali.
http://www.cepell.it/it/home/

Blog - gruppi di lettura.
https://gruppodilettura.wordpress.com/

Fiera del libro di Torino.
http://www.salonelibro.it/

Fiera del libro di Milano.
http://www.tempodilibri.it/it/

Fiera del libro per ragazzi di Bologna.
http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html

Fiera libro Rimini.
http://www.maredilibri.it/

Progetti segnalati da liber come buone pratiche per la promozione della lettura.
http://www.liberweb.it/

Sito web Brianza biblioteche ragazzi - gestito da equipe biblitecari.
http://www.bbragazzi.it/

Librerie dei ragazzi di Milano.
https://www.lalibreriadeiragazzi.it/

Museo delle culture di Milano.
http://bibliotecavivente.org
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EN PORTUGAL

Entidades, instituições e pessoas:

http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/promocaoLeitura/Paginas/PromoçãodaLeitura.aspx

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/arquivo/escolas/projectos.php?idTipoProjecto=36

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srec-drcultura/textoImagem/Ofinade_Projetos_-_Leitura.htm

http://bmp.cm-porto.pt/servicos_promocaodolivroedaleitura

https://www.viralagenda.com/pt/p/casadasartesporto

Clara Haddad.
https://www.clarahaddad.com/imprensa

Rui Ramos.
https://www.facebook.com/obaudo.contador

José Craveiro.
http://narracaooral.blogspot.pt/2010/05/jose-craveiro.html

Emílio Gomes.
http://www.agenteanorte.com/emlio-gomes

Carlos Marques.
http://bichodecontos.blogspot.pt

António Fontinha.
http://narracaooral.blogspot.pt/2010/05/antonio-fontinha.html
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