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Resumo 
Em resposta ao diagnóstico e análise dos dados sobre o comportamento leitor da 
população brasileira feitos pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a Fundação 
Palavra Mágica – mantenedora do Observatório do Livro e da Leitura, que 
coordenou o referido estudo – passou a elaborar propostas para ajudar a modificar 
a realidade mostrada. Para tanto, criou um projeto–piloto chamado Projeto Clube 
de Leitura Palavra Mágica, que consiste na implantação de 100 clubes de leitura no 
município de Ribeirão Preto (SP) e monitoramento das práticas de leitura. Cada 
clube possui entre 10 e 20 membros com algum tipo de afinidade entre si que se 
propõem a ler um mesmo livro por mês e ter encontros presenciais para falar sobre 
a leitura realizada. Os livros são emprestados pela Fundação Palavra Mágica. Uma 
vez por mês são realizados encontrados com autores. O objetivo é fomentar a 
prática social da leitura. O público–alvo são jovens e adultos alfabetizados: alunos 
do Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos), e oficinas de leitura e 
escrita; funcionários de empresas, membros de categorias profissionais, vizinhos, 
usuários de espaços públicos (bibliotecas, escolas, centros culturais, projetos e 
programas, postos de saúde, igrejas, clubes de serviço, sindicatos, presídios, asilos 
etc.) e grupos com algum tipo de afinidade, seja cultural, profissional, religiosa, 
política etc. Os livros são distribuídos um mês antes e devolvidos no encontro 
mensal para serem utilizados em rodízio por outros clubes. Os coordenadores–
voluntários recebem materiais e formação. Os membros registram suas 
experiências no blog do projeto e tem seu comportamento leitor permanentemente 
monitorados, inclusive com pesquisas qualitativas, para avaliar o impacto da ação.  
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O Clube de Leitura Palavra Mágica é um projeto de incentivo à leitura como 
ferramenta para o desenvolvimento da cidadania. Ele se fundamenta na reunião de 
pessoas interessadas na leitura de obras literárias, onde em encontros mensais 
cerca de 20 leitores se encontram para conversar, refletir e expor suas idéias sobre 
um determinado livro. 

A constituição de cada clube se dá a partir do interesse de um leitor mobilizado que 
se dispõe a atuar como agente de leitura voluntário. Este fica responsável por 
reunir um grupo de pessoas e definir junto a elas local e data para os encontros 
mensais. 

Os agentes recebem orientações de como estimular a leitura e promover discussões 
críticas e mais aprofundadas sobre os assuntos suscitados em cada obra lida. Com 
o apoio da Fundação, o agente compromete-se a reunir um grupo de pessoas, zelar 
pelo funcionamento do clube e ser a interface entre a Fundação e o grupo.  

Os livros de literatura são fornecidos pela Fundação Palavra Mágica, na condição de 
empréstimo, cabendo a cada agente de leitura a responsabilidade pela distribuição 
deste material aos sócios do Clube, bem como seu recolhimento e devolução. 



Os clubes de leitura podem ser instalados em casas, escolas, igrejas, sindicatos, 
clubes de serviço, empresas, terminais de transporte, canteiros de obras, creches, 
asilos, presídios, associações de bairro, hospitais etc. 

   

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral é fomentar a leitura no país como uma prática social e contribuir 
para a formação de uma nova geração de leitores. 

  

PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do Projeto, de forma geral, constitui-se por jovens e adultos 
alfabetizados, interessados na leitura e na possibilidade de discussão crítica de 
diferentes obras literárias. São pessoas de diferentes classes sociais, organizadas 
em grupos com perfil homogêneo, que se interessam por temas em comum. Como 
exemplo, pode-se citar: freqüentadores de oficinas de leitura e escrita, estudantes 
a partir do Ensino Médio, colegas de trabalho, vizinhos, grupos de amigos, 
membros de uma mesma categoria profissional, usuários de espaços públicos 
(bibliotecas, escolas, centros culturais, projetos e programas, postos de saúde, 
igrejas, clubes de serviço, sindicatos, presídios, asilos etc.) e grupos com qualquer 
tipo de afinidade, seja cultural, profissional, religiosa, política etc. 

  

JUSTIFICATIVA 

Saber ler é uma exigência da sociedade moderna e também uma questão de 
inclusão social. O mundo globalizado tem como condição de participação o domínio 
da leitura e da escrita. A linguagem é o grande projeto de formação da cidadania, 
por meio do qual o homem toma conhecimento dos direitos que lhe garantem e 
protegem a vida, nos sentidos social e individual. Formar leitores é oferecer uma 
ferramenta fundamental para ampliar a concepção pessoal do mundo.  

A pesquisa "Retratos da Leitura do Brasil", coordenada pelo Observatório do Livro e 
da Leitura (OLL), constatou, em 2008, que 95 milhões de pessoas, ou seja, 55% da 
população brasileira são leitores, enquanto 77 milhões, ou 45% da população, são 
considerados não-leitores. A pesquisa apontou também que o brasileiro lê, em 
média, 4,7 livros por ano, sendo que destes, 3,4 livros são indicados pela escola, 
freqüentada por 60 milhões de pessoas de todas as idades, e apenas 1,3 são lidos 
por iniciativa própria.  

Um outro estudo do Instituto Paulo Montenegro, do Ibope, realizado no ano de 
2007, apontou que 3 em cada 4 brasileiros na faixa etária entre 15 a 64 anos não 
conseguem utilizar plenamente suas habilidades de leitura e de escrita. Desses, 7% 
são absolutamente analfabetos e 25% têm um nível de habilidade muito baixo, 
conseguindo apenas identificar uma informação simples em um só enunciado, como 
um anúncio. Uma das principais causas desse elevado índice de analfabetismo 
funcional e também das dificuldades generalizadas para compreensão da 
informação escrita se localiza, segundo os especialistas, na crônica falta de contato 
com a leitura, sobretudo entre as populações mais pobres.  



A baixa leitura influi negativamente no desenvolvimento pessoal e profissional dos 
cidadãos e também contribui decisivamente para ampliar o gigantesco fosso social 
existente em países como o Brasil, promovendo mais exclusão social e menos 
cidadania. Em geral, pessoas que sequer conseguem dominar plenamente as 
habilidades da leitura e da escrita, com dificuldades de acesso às informações e 
também para compreendê-las e interpretá-las, muito provavelmente também não 
terão como fazer valer seus mais elementares direitos de cidadão. 

Não há na história nenhum caso de sociedade que tenha solucionado o problema da 
falta de acesso aos livros e à leitura unicamente pela via dos mecanismos próprios 
do mercado. Para superar esse dilema, é fundamental que se tenha educação 
pública de qualidade e ações para combater o analfabetismo absoluto e reduzir o 
analfabetismo funcional. Nesse último caso, por meio da popularização da leitura. 
Também se faz necessário assegurar o acesso à cultura escrita às camadas da 
população habilitadas para a prática da leitura, mas que têm dificuldades para fazê-
lo por questões econômicas (preço alto do livro) ou por sua indisponibilidade 
(ausência de livrarias ou bibliotecas em locais próximos da moradia ou trabalho). 

Portanto, para assegurar que os cidadãos, sobretudo os menos favorecidos, tenham 
um maior acesso a livros e sejam mais motivados ao hábito de ler, se faz 
necessário articular uma ampla teia nacional, com participação do Estado, setor 
privado e terceiro setor, para o desenvolvimento de ações que atenuem este déficit 
da prática da leitura no Brasil. 

A Fundação Palavra Mágica atua, desde 1999, desenvolvendo projetos de incentivo 
à leitura nas escolas e em parceria com outras instituições do terceiro setor e com 
o poder público municipal. O Projeto do Clube de Leitura Palavra Mágica é mais 
uma iniciativa da Fundação, que pretende disseminar uma prática social de 
fomento à leitura, contribuindo para a formação de uma nova geração de leitores 
no Brasil. 

   

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no Projeto foi desenvolvida a partir da observação de 
outras experiências no campo do livro e leitura e também a partir da experiência 
acumulada pela Fundação Palavra Mágica. 

Toda a proposta de trabalho foi estruturada para que os clubes de leitura se 
configurassem em um processo permanente de incentivo à leitura e estímulo à 
participação crítica de seus integrantes, em discussões aprofundadas sobre 
diferentes obras literárias. 

Os encontros para discussão das obras lidas pelo grupo ocorrem mensalmente, em 
reuniões com duração em torno de 2 horas. Nestes encontros, o agente de leitura 
voluntário, além de acompanhar, organizar e gerir as atividades e as discussões do 
grupo, tem a função de recolher os livros já trabalhados e distribuir a cada 
integrante uma nova obra literária, que será lida e discutida no encontro do mês 
seguinte.  

Para tanto, é necessário que o agente de leitura possua uma boa habilidade de 
leitura e esteja disposto a despender pelo menos quatro horas/mês de trabalho em 
prol desta atividade voluntária. Estas horas de trabalho voluntário compreendem as 
reuniões dos clubes,  contatos com a Fundação e  outras atividades que estão 
relacionadas às responsabilidades de um agente de leitura.  



Os agentes de leitura voluntários recebem materiais de apoio e participam de 
encontros periódicos de capacitação, onde dividem com a Fundação e com outros 
agentes de leitura suas experiências, impressões, críticas e sugestões, contribuindo 
assim, para o contínuo desenvolvimento do Clube de Leitura Palavra Mágica. 

Os acervos de livros disponibilizados como empréstimo pela Fundação são 
compostos por títulos variados, adequados ao público-alvo a ser beneficiado e 
indicados por um especialista literário.  

Junto ao acervo de livros é fornecido a cada agente de leitura um Kit de 
Implantação e um Kit do Sócio Integrante. O Kit de Implantação é composto por 
uma sacola de lona para transporte dos livros, um manual de implantação e 
orientações (Passo a Passo), e por uma placa de sinalização do Clube de Leitura. 
Cada sócio integrante dos clubes recebe o Kit do Sócio Integrante, que contém o 
regulamento de funcionamento do Clube de Leitura Palavra Mágica, um cartão de 
participação, um marcador de livro e um adesivo. 

Os livros são distribuídos com um mês de antecedência para cada sócio integrante 
dos clubes de leitura e são devolvidos durante os encontros mensais de discussão 
das obras, para que os livros utilizados por um clube possam, em rodízio, serem 
utilizados por outros clubes.  

A cada encontro do clube é possível estabelecer atividades paralelas à leitura das 
obras, tais como visitas culturais, sessões de cinema ou a inclusão de outros textos 
e livros para leitura - complementares àqueles disponibilizados pelo Projeto. Os 
grupos têm total autonomia para, assim, avançarem nos encontros propondo novas 
formas de envolvimento aos seus integrantes. 

 PROPOSTA CLUBE DE LEITURA NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

 Em resposta ao diagnóstico sobre o comportamento leitor da população feito pela 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil e a análise de seus dados, a Fundação 
Palavra Mágica - mantenedora do Observatório do Livro e da Leitura, que 
coordenou o referido estudo - tem trabalhado na elaboração de propostas que 
ajudem a modificar a realidade mostrada. 

Para tanto, a Fundação está desenvolvendo em Ribeirão Preto (SP), um projeto 
piloto. O presente projeto tem como público-alvo pessoas que freqüentam ou já 
freqüentaram a Educação de Jovens e Adultos, um dos segmentos da população 
que, de acordo com o estudo acima, mais exige políticas públicas específicas e 
ações mais intensas e permanentes, de modo a enfrentar adequadamente os 
baixíssimos índices de leitura ali encontrados. 

Para fazer frente a todas essas necessidades, o presente projeto piloto foi dividido 
em três partes: 

1. Realização de pesquisa de opinião junto à população que freqüenta ou já 
freqüentou a Educação de Jovens e Adultos para investigar seu comportamento e 
práticas leitoras. Os dados apurados e analisados deverão ajudar a embasar a 
realização das duas fases seguintes do Projeto, onde deverão ser implementadas 
ações para estimular práticas sociais da leitura. Nessas novas etapas, os 
participantes do projeto continuarão a ter seu comportamento leitor monitorado e 
estudado por meio de novas pesquisas, inclusive de caráter qualitativo. 



2. Implantação de projeto-piloto com 40 clubes de leitura com alunos da Educação 
de Jovens e Adultos nas próprias escolas, associações de bairro, sindicatos, igrejas, 
locais de trabalho e outros lugares de acesso público. Essa etapa prevê a realização 
de palestras de sensibilização, distribuição gratuita de livros e realização de 
encontros mensais entre os neoleitores para discussões e comentários sobre as 
obras lidas, bem como distribuição dos novos livros a serem lidos para o mês 
seguinte. Além da troca de experiências nos encontros presenciais com outros 
leitores, os participantes serão estimulados a também relatar por escrito suas 
práticas leitoras, que serão registradas em um blog na internet (um outro espaço 
de interação). 

3. Formação de leitores e de mediadores de leitura mediante realização de 
encontros periódicos que acontecerão paralelamente às reuniões mensais dos 
clubes de leitura. Os membros e coordenadores dos clubes participarão de 
atividades paralelas e terão acesso gratuito a uma programação cultural que inclui 
visita a exposições, teatro e cinema e palestras com escritores. Além disso, os 
mediadores de leitura participarão de atividades mensais de formação 
desenvolvidas por profissionais e especialistas nos temas abordados. 

Os 40 clubes de leitura deverão atuar em rede com organizações similares e, ao 
mesmo tempo em que estarão gerando resultados em função de seu próprio 
funcionamento regular, também estarão gerando informações permanentes de 
modo a contribuir com as avaliações e eventuais ajustes na formatação do pré-
projeto. 

São resultados esperados:  

•  Relatório com resultados e análise da pesquisa sobre comportamento 
leitor da população que freqüenta ou já freqüentou os cursos de educação 
de jovens e adultos (o atual EJA ou Cursos de Alfabetização de Adultos 
e/ou o antigo Mobral) 

• Relatório final sobre a evolução do comportamento leitor dos 
participantes do Projeto 

• 40 clubes de leitura implantados com um total de 1.000 neoleitores 
beneficiados 

• 300 encontros realizados para comentar sobre os livros lidos 

•  40 palestras de sensibilização realizadas 

• 2.776 alunos da EJA beneficiados 

•  Acervo com 3.200 livros constituído 

•  40 mediadores de leitura formados 

•  Obtenção de índice de leitura entre os participantes de 12 livros lidos 
por sócio/ano (a média no Brasil é 4,7 por habitante/ano); 

•  Geração de 36.000 horas de leitura ou média per capita de pelo menos 1 
hora de leitura semanal 


