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As bibliotecas podem e devem ser o coração da criatividade e da aprendizagem 
no século XXI. Seja pública, comunitária ou escolar, elas formam juntas uma 
poderosa rede de desenvolvimento local com dezenas de milhares de espaços 
públicos ativos em todo o Brasil. Nesse universo os desafios são diários. Para nós, 
um dos principais é possibilitar experiências de leitura e construção de 
conhecimento que ajudem a comunidade a compreender, participar e 
transformar sua própria realidade.

Por isso a ONG Casa da Árvore reuniu nesta publicação um conjunto de projetos 
criativos de leitura que experimentamos ao longo dos últimos anos, por meio do 
programa BiblioArte LAB de inovação em bibliotecas. Um registro de práticas de 
mediação de leitura e produção cultural que construímos com a comunidade 
leitora das bibliotecas onde atuamos.

Para conceber e realizar estes laboratórios, projetos e movimentos que 
compartilhamos aqui, nos inspiramos em experiências sociais de leitura que 
construímos informalmente na nossa relação cotidiana com a cultura digital, as 
novas linguagens e novos processos informacionais. Nessa jornada encontramos 
caminhos criativos para ampliar habilidades e competência de crianças, jovens e 
adolescentes para a leitura crítica e sensível do nosso tempo, além de encontrar 
nas novas mídias um ponto de partida para novas experiências literárias.

Esperamos que com este registro simples, objetivo e prático, possamos facilitar 
o dia-a-dia de quem deseja inovar na sua biblioteca. Não trazemos uma resposta 
pronta para este desafio tão complexo, mas esperamos sim, inspirar 
bibliotecários, mediadores de leitura, professores, arte educadores e educadores 
sociais no desafio de ampliar o impacto social das bibliotecas brasileiras.

Aluísio Cavalcante
designer de inovação e cofundador
Casa da Árvore - Inovação Social

diretoria@casadaarvore.art.br
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TODOS OS
PROJETO:

CAMINHOS
BIBLIOTECA

RESUMO
Este projeto busca popularizar o acervo literário e melhorar a sinalização 
urbana que indica os caminhos até a biblioteca. Para isso propõe a 
criação de trajetos literários indicados por cartazes, inspirados em livros 
disponíveis no acervo e fixados em pontos estratégicos da comunidade. 
Uma forma de estimular visitas à biblioteca e, ainda, de possibilitar 
experiências de leitura literária em espaços públicos.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Pode ser realizado com a participação de crianças e adolescentes com 
idades entre 11 e 18 anos.

DESAFIO: CRIAR ROTAS LITERÁRIAS PARA BIBLIOTECA

LEVAM À
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PREPARAÇÃO
Fixe o mapa sobre uma grande mesa ou mesmo sobre o piso da biblioteca. Estenda o papel 
vegetal de maneira que cubra toda a superfície do mapa e que sobre cerca de 15 a 20 
centímetros de cada um dos quatro lados. Neste espaços serão feitas anotações.

DICA DE MEDIAÇÃO:
# Sugira que as anotações sobre o mapa sejam sempre feitas em forma de 
símbolo, para ocupar menos espaço.

#Aproveite as bordas para inserir as legendas e ampliar as informações.

# Para desenhar os limites de uma área no mapa, aproveite as fronteiras 
dos bairros ou elementos naturais, como morros e cursos d´água.

MOMENTO 1
Inicie o projeto aproveitando a necessidade de apresentação entre os participantes para fazer 
nosso primeiro exercício de mapeamento. O primeiro passo será localizar a biblioteca no mapa da 
cidade e escolher um símbolo para representá-la, desenhando-o no local correto. Explique que, 
para se conhecerem melhor, cada um vai se apresentar falando: o nome, onde estuda, um local 
preferido na cidade e identificando no mapa o local onde mora com um ícone e forma geométrica.

MOMENTO 2
Com a localização da biblioteca e da casa 
de cada participante já apontada no 
mapa, faça outra rodada de interação no 
mapa. Dessa vez o objetivo é traçar a rota 
que cada um fez para chegar na 
biblioteca. Crie um padrão para o traçado 
para representar os deslocamentos feito 
à pé, de bicicleta, de carro ou transporte 
público (exemplo: traço contínuo, 
pontilhado, tracejado fino e grosso). Peça 
que identifiquem no mapa os locais com 
placas de sinalização sobre a biblioteca. 
Demarque uma área no mapa que tenha a 
biblioteca ao centro e todas as 
localizações dos participantes RUBENS CRISTINA KAREN

MOMENTO 3
Reflita com o grupo sobre a área demarcada no mapa a fim de saber se ela representa toda a área 
de abrangência da comunidade da biblioteca, ou seja, seu território. Busque nos dados e na equipe 
da biblioteca informações para verificar se existem pessoas que vem até a biblioteca, partindo de 
outros bairros ou localidades. Se identificarem áreas que ficaram de fora do território inicial, 
demarque novamente, ampliando a área.

DESVENDANDO
CAMINHOS E TERRITÓRIOS

AÇÃO:

 2 horas mapa impresso da cidade, papel vegetal (suficiente para
cobrir o mapa), canetas hidrocor colorida e fita adesiva.
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CADA CAMINHO
UMA HISTÓRIA

AÇÃO:

MOMENTO 1
Apresente para a turma o desafio desta ação: traçar rotas dos bairros e comunidades no 
território demarcado até a biblioteca. Para isso o grupo precisará investigar as vias mais 
utilizadas, os trajetos mais rápidos, mais acessíveis, seguros e até mais bonitos. Explique que 
serão nestes trajetos que vamos criar nossas sinalizações literárias. Distribua o trabalho entre 
duplas ou pequenos grupos para mapearem trajetos para pedestres, ciclistas e de transporte 
coletivo de uma determinada região ou bairro. Ao final deste momento, cada equipe terá 
desenhado suas sugestões de rotas no mapa. Usando o esquema de legendas nas bordas do 
mapa, peça que as equipes insiram informações sobre tempo para percorrer a rota, condições 
de acessibilidade e linhas de transporte público (quando for necessário).

MOMENTO 2
Duas decisões precisam ser tomadas após a definição das rotas: quais serão os pontos que 
receberão as sinalizações e quais livros do acervo da biblioteca serão usados para criação das 
sinalizações. Peça que cada equipe identifique os pontos do trajeto que precisam de 
informações através de placas de sinalização. Identifique esses locais no mapa com um 
símbolo, decidido em comum acordo por todas as equipes. Nestes locais serão fixados os 
cartazes literários criados na ação posterior.

 2 horas Mapa iniciado na ação anterior, internet e dispositivos
para pesquisa online (computadores ou celulares).

MOMENTO 3
Chegou a hora de mergulhar no acervo da biblioteca. As equipes terão que escolher um livro que 
será a inspiração para a produção dos cartazes de cada rota. A proposta é que cada rota receba 
o nome do livro ou autor escolhido e, que sua história inspire o texto e as artes dos cartazes. 
Para isso organize uma expedição pelo acervo da biblioteca, em busca de livros que os 
participantes já leram e gostaram. Caso não encontrem obras que já leram e gostaram, terão 
que escolher um livro que chamou atenção e, lê-lo enquanto produzem as sinalizações.

PREPARAÇÃO
Verifique o acesso da internet no local e nos dispositivos que serão usados para a pesquisa. 
Experimente com antecedência os mecanismos de pesquisa do Google Maps ou da 
ferramenta de busca geolocalizada que escolher.
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DICA DE MEDIAÇÃO:
# Defina uma ou duas cores principais de cada rota/livro. Isso ajudará que cada trajeto tenha 
uma identidade visual própria.

DICA DE MEDIAÇÃO:
Caso o grupo ou o mediador tenham experiência com criação de artes gráficas, os cartazes 
podem ser criados utilizando editores digitais, como o Canva ou o Crello.

# Use letras grandes para as informações principais e coloque o nome da biblioteca junto da seta 
que indica a direção.

Folhas de papel no formato A3 (75g/m²), material para desenho, revistas e outros materiais para
colagem, tesoura e cola. Além de acesso à internet para pesquisa de referências imagéticas.

de 2 a 4 horas

CRIAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES
LITERÁRIAS

AÇÃO:

MOMENTO 1
Inicie os trabalhos conversando um pouco sobre cartaz (ou poster) e sua função na 
comunicação. Peça que a turma pesquise na internet pelo menos 5 cartazes que gostam 
para fazerem uma análise dos seus elementos. O primeiro passo será definir a estrutura e 
os elementos da informação que terá nas sinalizações. Pegue uma folha de A3 e os 
elementos básicos: nome da biblioteca, seta de direcionamento, distância da biblioteca (ou 
tempo de caminhada), ilustração e pequeno texto.

PREPARAÇÃO
Proporcione um ambiente que favoreça a criação colaborativa, com mesas espaçosas 
e boa iluminação, para o trabalho de criação dos cartazes. Dedique um tempo para 
conhecer mais a fundo os livros escolhidos pelas equipes, pois isso facilitará na hora 
de contribuir com o trabalho criativo das equipes.

MOMENTO 2
Com base no mapa dos trajetos, verifique as necessidades de sinalização e peça que cada 
equipe faça uma lista com cartazes necessários, indicando a localidade que ele será 
colocado e sua informação principal de direcionamento, exemplo: cruzamento da rua X com 
rua Y, seta indicando caminho para frente (sentido rua Y) com a informação “10 minutos”. 
Lembrando que cada trajeto será inspirado em um livro, com esse levantamento as equipes 
saberão exatamente quantos cartazes terão que criar a partir da cada obra literária.

MOMENTO 3
Para criar os cartazes, sugira que cada equipe encontre no livro inspiração para a arte (cores, 
formas e elementos gráficos). Pode estar na descrição de um ambiente onde se passa a 
estória, em uma personagem ou, mesmo em um trecho. É muito importante selecionar uma 
frase ou trecho pequeno do livro para inserir em cada um dos cartazes da mesma rota. Ao 
final, esses trechos servirão para que as pessoas conheçam e se interessem pelo livro 
homenageado e que estará disponível na biblioteca. Outra opção é criar os próprios textos, 
como em uma publicidade, que promoverão a obra gerando expectativa sobre seu final.
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Mapa das rotas literárias, cartazes, cola plástica, água, pincel ou brocha.

indefinido

PREPARAÇÃO
Certifique-se de pedir autorização para fixação em locais públicos ou mesmo 
particulares. Em muitas cidades a fixação de cartazes em locais não autorizado é crime.

SINALIZAÇÃO
URBANA DOS
TRAJETOS

AÇÃO:

MOMENTO 1
Oriente para que cada equipe planeje sua saída para fixar as sinalizações, 
previamente autorizadas pelos órgãos competentes ou pelos proprietários dos 
locais identificados. Uma sugestão é deixar os cartazes na ordem em que serão 
fixados para que a ação seja mais rápida.

MOMENTO 2
Prepare a mistura que irá ser usada para fixar os cartazes de sinalização urbana. Use 
duas partes de água para cada parte de cola branca escolar líquida. Cada litro de 
cola branca rende 3 litros de cola pronta para o uso. Essa quantidade é suficiente 
para colar cerca de 200 cartazes no formato A3.

MOMENTO 3
Para colar os cartazes, escolha superfícies lisas (metal, madeira, muro com reboco, 
pedra). Superfícies irregulares, como muros chapiscados, ou de material poroso, 
impedem a fixação do cartaz. Aplique a cola primeiramente na superfície. Fixe o 
cartaz e aplique novamente uma camada de cola sobre o cartaz. Isso ajudará na 
fixação e na impermeabilização do mesmo.
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Acesso à internet, 1 computador por equipe e projetor multimídia.

cerca de 2 horas
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MOMENTO 1
Apresente para a turma o desafio de criar um mapa online para ampliar a presença 
digital da biblioteca na internet e, ao mesmo tempo, facilitar  o acesso a este espaço 
público. Organize para que cada equipe tenha um computador com acesso a internet. 
Com um computador conectado ao projetor, acesse o site do Google Maps e entre 
com uma conta Google. Abra o menu lateral e acesse a área “Seus lugares”, em 
seguida clique na opção “Mapas”. Escolha a opção “Criar mapa”, na parte inferior do 
menu. Uma nova aba do seu navegador de internet irá abrir onde você poderá editar o 
mapa. O primeiro passo é dar um nome e adicionar uma descrição, clicando no local 
indicado no menu lateral. Conclua a criação do mapa adicionando as equipes como 
colaboradores. Para isso clique no botão “Compartilhar” do menu lateral, altere a 
privacidade do mapa para a opção “público” e adicione pelo menos o email de um 
integrante de cada equipe.

MOMENTO 2
A tarefa agora é recriar as rotas identificadas em exercícios anteriores e o primeiro 
passo é localizar a biblioteca, inserindo o nome dela no campo de busca do seu mapa. 
Verifique o resultado e clique no marcador que indica a localização da biblioteca. 
Abrirá uma caixa de informação com a opção “Adicionar ao mapa”. A partir de agora 
cada equipe poderá marcar os pontos de partida da suas rotas e traçar os itinerários 
usando as ferramentas de composição que ficam no menu abaixo do campo de busca.

CRIAÇÃO 
MAPA
INTERATIVO

AÇÃO:

PREPARAÇÃO
Familiarize-se com as ferramentas de autoria de mapas digitais, como o 
Google Maps. Será necessário ter uma conta Google para acessar as 
ferramentas de autoria de mapas.

10

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
https://support.google.com/maps/answer/3045850?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR


MOMENTO 3
Altere o modo de visualização de “Mapa básico” para “Satélite”, na parte inferior do 
menu lateral. Isso ativará a função “Desenhar linha ou forma”, no menu de 
ferramentas. Será com essa função que as equipes farão o traçado das rotas, 
definindo cores e espessura do traçado. Será possível inserir informações, links e 
até códigos de HTML na caixa de detalhamento de cada rota criada. Use essa 
ferramenta para colocar informações práticas para quem for consultar o mapa, 
como tempo de caminhada, linhas de transporte público que fazem a rota, preço do 
deslocamento utilizando transporte alternativos, etc. Uma ideia legal é informar 
nesta caixa de informações se a rota é acessível para pessoas com mobilidade 
reduzida. Outra ideia é enriquecer o mapa criando novos percursos que coloque a 
biblioteca na rota de quem, por exemplo, está passeando em pontos turísticos  ou 
utilizando outros serviços públicos nas imediações.

MOMENTO 4
Com o mapa pronto é hora de compartilhá-lo. Esta é uma forma de promover o 
acesso à biblioteca da sua comunidade, bairro ou cidade. No menu lateral clique na 
opção “Compartilhar” e copie o link que aparece em destaque. Você pode colar este 
link na suas redes sociais e inserir um texto que estimule as pessoas a conhecerem 
este espaço e seu acervo.

APRENDIZAGENS E REFLEXÕES
Este projeto pode contribuir para a construção ou a ressignificação da identidade 
da biblioteca de uma maneira muito participativa. Os exercícios de mapeamento do 
território da biblioteca podem ajudar a comunidade a enxergar toda a área da 
cidade em que este espaço público influencia a construção de conhecimentos e 
experiências de aprendizagens. Aproveite essas experiências de mapeamento 
colaborativo para identificar outros potenciais agentes do território que possam 
contribuir com os desafios da biblioteca, a exemplo de organizações sociais, 
artistas, educadores sociais, lideranças comunitárias, agentes públicos, 
comerciantes, etc.
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FÁBRICA DE
PROJETO:

FANFIC

RESUMO
Este projeto pretende integrar o universo literário das web novelas / fanfics ao 
cotidiano da biblioteca através do estímulo da produção de escritores amadores. 
Utilizaremos redes sociais especializadas neste gênero para criar uma experiência 
social de leitura, conectando autores e público através de obras que dialogam com 
o universo cultural da comunidade. Uma forma divertida de aproximar a biblioteca 
das pessoas que querem iniciar no mundo da escrita literária.

QUEM PODE PARTICIPAR
Esta é uma iniciativa em que podem participar pessoas de todas as idades, que 
tenham interesse em escrever histórias de ficção inspiradas em livros, séries ou 
games que gostam muito, ou mesmo, a partir notícias sobre personalidades 
públicas.

DESAFIO: PROMOVER UM ENCONTRO
ENTRE ESCRITORES AMADORES
E LEITORES DA COMUNIDADE
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APROXIMANDO A
BIBLIOTECA DO 
MUNDO DAS FANFICS

AÇÃO:

MOMENTO 1
Caso você não seja familiarizado com o universo literário das fanfics, comece pela leitura 
do texto disponível ao lado. Para quem trabalha em bibliotecas, atua na formação de 
leitores ou na mediação de leitura, não será complicado captar a essência desse fenômeno 
cultural da internet. Reserve um tempo para conhecer as principais plataformas 
especializadas com conteúdos em português, seus recursos, as características das 
comunidades que estão em cada uma delas. Algumas dessas plataformas, como Nyah, 
Spirit e Wattpad, oferecem dicas e até cursos interativos sobre a língua portuguesa e sobre 
escrita criativa. Escolha alguns destes sites para a ação detalhada a seguir.

MOMENTO 2
Caso sua biblioteca tenha computadores com acesso a internet para uso público, 
configure os navegadores de internet de algumas máquinas colocando os sites de fanfics 
como página inicial. Caso sua biblioteca não tenha computadores para uso público, solicite 
ao suporte técnico da sua rede de internet que deixe os sites escolhidos como páginas 
iniciais para quem acessá-las.

computadores com acesso a internet, cartolina e material para desenho.

2 semanas

MOMENTO 3
É importante informar aos leitores e usuários destes computadores que eles fazem parte 
de uma ação especial. Por isso, crie uma identificação visual que destaque os equipamentos 
que foram configurados para acessarem as páginas de fanfics. Você pode usar cartolina e 
material para desenho para fazer um cartaz ou enfeitar os computadores, destacando com 
uma frase curta, o convite para conhecer o mundo das fanfics.

PREPARAÇÃO
Verifique se a rede de internet da sua biblioteca tem restrições aos sites de fanfic. Caso 
tenha, solicite o desbloqueio para o departamento ou empresa responsável.
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Acesso às redes sociais, sala para reunião.

2 semanas
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CRIANDO
COMUNIDADE
DE “FANFIQUEIROS”

AÇÃO:

MOMENTO 1
Vamos começar essa ação identificando na comunidade leitores e leitoras de fanfics 
para que possamos criar uma rede de apoio ao projeto. Você pode começar essa 
mobilização conversando com os frequentadores da biblioteca, sobretudo os jovens e 
adolescentes, para identificar quem conhece fanfics. Explique o desafio do projeto 
convidando-os para ajudar na organização. Uma outra estratégia é usar o Facebook, 
seja por um perfil pessoal ou página da biblioteca, para encontrar essas pessoas. Você 
pode usar a ferramenta de recomendações desta rede para isso.

MOMENTO 2
Organize encontros de leitores de fanfics na sua biblioteca, uma tarde ou manhã, para 
que a biblioteca se torne um ponto de encontro desses leitores e leitoras. As redes 
sociais e suas ferramentas de transmissão podem ser muito eficientes para encontrar 
pessoas interessadas.

MOMENTO 3
Você pode iniciar este primeiro encontro com alguma dinâmica de apresentação para 
que todos se conheçam e fiquem mais à vontade. Reserve tempo para que os 
participantes compartilhem quais fanfics estão lendo, que gêneros, autores ou 
plataformas preferem. Compartilhe com o grupo o desafio de promover a biblioteca 
como um espaço para a leitura e a produção de fanfics e, comente sobre as ações já 
realizadas. A ideia básica é funcionar como uma comunidade, que aprende, descobre e 
inventa junto, em práticas colaborativas de criação. Para isso proponha realizar 
encontros periódicos para exercitar a escrita e a criatividade com alguns exercícios 
práticos, além de aproveitar as dicas de escritoras e escritores dos próprios sites de 
fanfics. Encontre uma rede social para manter o grupo conectado e definam um dia da 
semana para ser o “Dia da Fanfic” na biblioteca.
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AUTOR(A) LIVRO
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vorazesLetícia

IDEIAS RELAÇÃO COM
A OBRA ORIGINAL

A vida deu uma 2a 
chance para Pane e ao 
povo. Mas será que o 

amor de Peeta e 
Katniss terá chance?

de 2 a 4 horas caderno ou folhas de rascunho, material para escrever, acesso a internet Wi-Fi.

PREPARAÇÃO
Contacte o grupo antecipadamente e peça para que cada um traga opções de livros, séries, 
filmes ou games que querem usar de inspiração para sua fanfic. Caso os participantes não 
tenham a obra, oriente que busquem no acervo da biblioteca ou na internet.

PRIMEIRAS
DECISÕES 
CRIATIVAS

AÇÃO:

MOMENTO 1
Para começar a jornada da Fábrica de Fanfics proponha uma brincadeira divertida pra aguçar a 
criatividade e “esquentar os motores”. Peça que cada participante do grupo feche os olhos e 
visualize a rua onde mora. Sugira que se esforcem para lembrar dos mínimos detalhes do ambiente. 
Proponha então o desafio: escrever uma descrição literária da rua onde mora, usando 300 
palavras. Reforce a ideia que o exercício é uma brincadeira para exercitar o poder descritivo de 
cada um, além da criatividade necessária para fazer deste texto algo interessante. Ao final do 
exercício, sugira que os participantes troquem os textos e façam uma leitura coletiva.

MOMENTO 2
Chegou o momento de trazer as inspirações das primeiras ideias à tona. Um dos grandes baratos 
das fanfics é a possibilidade de poder continuar vivendo o mundo que a gente adora, mesmo depois 
de ter concluído a leitura do livro, a maratona da série ou mesmo a leitura da notícia sobre aquela 
personalidade que você gosta. Peça para que os participantes tenham em mãos os livros que 
escolheram para inspirar sua fanfic. Quem trouxe a obra no celular deve abrir o arquivo no 
aparelho. Para conhecer melhor as obras e as ideias de cada um vamos fazer uma rodada de 
apresentação das obras, onde, cada um irá contar um breve resumo da história, falar o que mais 
gostou e qual é sua ideia para a fanfic. Aproveite este momento para estimular comentários dos 
demais participantes sobre as histórias dos colegas. Faça um quadro em uma folha de papel para 
relacionar o nome dos participantes, as obras originais e as ideias iniciais para criação. Deixe a 
última coluna para registrar a informação sobre a relação que as novas histórias terão com os 
livros e histórias originais.
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MOMENTO 3

GÊNEROS / CARTÕES

segue o “cânone”, ou seja, são fiéis a história 
original, na caracterização dos personagens e 
suas relações.

tem estilo parecido com a história original, mas 
traz novos acontecimentos imaginados como 
se fossem após os eventos canônicos.

conta uma história paralela e simultânea aos 
eventos canônicos, mas não estão na obra 
original.

coloca personagens que são coadjuvantes na 
história original como protagonista na fanfic, 
porém tudo se passa no mesmo mundo e com 
as mesmas personagens.

é quando quem escreve a fanfic mostra 
o que teria acontecido se um 
acontecimento da obra original tivesse 
sido diferente.

são as personagens vivendo em um 
universo diferente, em uma outra época 
ou vivendo outros acontecimentos.

fanfics que misturam o universo de duas 
histórias originais.

histórias inspiradas de animes ou 
mangás, mesmo que sejam apenas 
textos.

histórias onde quem escreve se insere 
na trama das histórias originais.

# CANON

# CONTINUAÇÃO

# SIDE STORY

# SPIN-OFF

# DIVERGÊNCIA

# UNIVERSO ALTERNATIVO

# CROSSOVER

# DOUJINSHI:

# SELF INSERCTION

# SONGFIC

fanfic baseada na letra de alguma 
música ou que trazem uma sugestão de 
trilha sonora.

Antes de iniciar a criação das fanfics, convide os participantes para repartir folhas de papel em 
quatro pequenos cartões que servirão de fichas para identificação dos gêneros de fanfic. Convide 
o grupo para uma nova brincadeira. Você irá escrever os nomes de alguns gêneros de histórias 
baseados na sua relação com a obra original e deixá-los sobre uma mesa com o texto virado para 
baixo.
Faça uma rodada de interação onde cada um vai virar um cartão e tentar explicar do que se trata o 
gênero apresentado. Caso a pessoa não saiba, terá que inventar algo para explicá-lo. Determine um 
tempo para cada resposta (entre 30 e 45 segundos), dando um clima de jogo. Caso o participante 
não saiba, peça para que o grupo faça uma rápida pesquisa na internet em busca do significado. 
Após a pesquisa, peça que completem o cartão com a descrição sobre o gênero e comentem com 
um exemplo.
É interessante que esses cartões fiquem dispostos no local de trabalho ao longo do projeto. Eles 
podem ser fixados na mesma cartolina onde está a jornada de descoberta desenhada em momento 
anterior. Deixe como exercício para casa, a pesquisa e a criação de cartões de gêneros de fanfics.

MOMENTO 4
Não esqueça de marcar no cartaz feito com o percurso do projeto os post it referente às atividades 
realizadas. 
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folha de papel e material para escrita.

de 2 a 4 horas

MOMENTO 3 
Partiremos agora para os três quadrantes que 
estão à esquerda do desenho. Comece 
descrevendo seu passado, tudo que vivenciou 
antes da trama que sua fanfic irá trazer e que irá 
influenciar que ela será na sua história. No 
quadrante do meio indique alguns defeitos da sua 
personagem, afinal, são esses pequenos defeitos 
que tornam ela mais “real”. Conclua o lado 
esquerdo descrevendo quais são as relações 
desta com as demais personagem da sua 
história.

DESVENDANDO
PERSONAGENS

AÇÃO:

MOMENTO 1
Para estimular a criatividade e exercitar a escrita, proponha uma brincadeira: cada participante irá 
escolher 3 pessoas que conhece bem e criar uma descrição para cada uma, usando apenas uma 
frase. Oriente para que esse exercício seja feito com tranquilidade, escolhendo bem cada palavra e 
a estrutura da frase. Ao final, peça que todos compartilhem suas criações, lendo primeiramente a 
descrição e só depois revelando o nome da pessoa.

MOMENTO 2
Peça que cada participante desenhe no centro de uma folha uma figura humana que represente sua 
personagem principal. É importante destacar que precisa deixar espaços para escrever as 
características dela ao lado do desenho e, para isso, fragmente o espaço entorno do desenho em 
8 partes, sendo 1 sobre a cabeça e outro sob os pés e os 3 restantes em cada um dos lados. No 
espaço acima da cabeça escreva uma mini biografia breve e superficial, com nome, idade, profissão, 
vida escolar e coisas que gosta. Já no espaço abaixo dos pés, descreva seu objetivo, o que a 
personagem quer ou busca.

17



MOMENTO 4
Finalize o mapa da personagem com os três quadrantes que se relacionam com seus objetivos. Na 
parte de cima indique suas motivações, o que quer e o que vai ganhar alcançando seus objetivos. No 
quadrante do meio descreva o que está em jogo e o que ele perde caso o objetivo não seja 
alcançado. Conclua esse mapeamento da sua personagem detalhando seus obstáculos, quem 
atrapalha sua jornada (um antagonista, um problema, um vício?). Sugira que cada participante 
repita o processo para compor as demais personagens da sua fanfic. Vale reforçar, com os 
participantes, a importância de organizar todos esses arquivos em uma única pasta no computador 
onde esteja trabalhando, pois irá recorrer a eles frequentemente ao longo da escrita.

MOMENTO 5
Desafie os participantes a criarem um glossário virtual, usando o grupo ou rede social pelo qual 
estão conectados ao projeto (Facebook ou Whatsapp). Antes de concluir este encontro, distribua 
entre eles pequenos cartões com outros termos que fazem parte do universo das fics. Peça para 
que, até o próximo encontro, busquem o significado para o termo, e compartilhe com o grupo. Os 
termos são: ANGST, DEATHFIC, FLUFF / WAFF, DARKFIC, DRABBLE, DOUBLE DRABBLE, FLUFFY, 
ONESHOT, SHORTFIC.

BIOGRAFIA

O QUE BUSCA?

SEU 
PASSADO MOTIVAÇÃO

O QUE ESTÁ
EM JOGO

QUEM
É CONTRA

SEUS
DEFEITOS

RELAÇÃO
COM AS

PERSONAGENS

MAPA DA PERSONAGEM

01

02

0805

0704

0603
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MOMENTO 3 
Agora que cada um tem pronto o “grão de poeira” (ideia dramática) da sua fanfic, chegou a 
hora de começar a transformá-lo em um floco de neve. Peça para que transformem suas 
frases das ideias dramáticas em uma Storylines, um parágrafo de até cinco frases ou 
linhas, descrevendo a apresentação da história, os principais conflitos e a conclusão. 
Destaque que esta forma de dividir uma história de ficção é conhecida como Estrutura de 
3 Atos, uma ferramenta tradicional dos novelistas e roteiristas de cinema e teatro, que 
pode ser aplicada ao universo das fanfics.

Computadores para edição de texto

2 a 3 semanas

ENCONTRANDO 
UM CAMINHO
PARA ESCRITA

AÇÃO:

MOMENTO 1
Comece este encontro perguntando se alguns dos participantes já leram sobre como os 
best sellers são escritos ou se já experimentaram algum método para colocar as ideias de 
uma história no papel. Apresente o método “Floco de Neve” (Snowflake), criado por Randy 
Ingermanson. O nome da técnica vem do processo de formação do floco de neve que 
começa como um simples grão de poeira (ideia) que se envolve do vapor de água das 
nuvens, transformando-se em um cristal que vai ficando cada vez maior e mais complexo 
com o tempo e a atuação da natureza. Explique que nos momentos seguintes você irá 
apresentar um passo-a-passo adaptado deste método, que poderá ajudá-los no exercício 
diário de escrita das suas fanfics. As primeiras etapas serão realizadas durante o 
encontro, mas grande parte do trabalho terá que ser feito pelas autoras e autores em 
casa ou em outros horários dentro da biblioteca.

MOMENTO 2
O primeiro passo é escrever a ideia dramática da fanfic, ou seja, descrever sua história em 
uma frase (não mais que 15 palavras). Determine um tempo de mais ou menos uma hora 
para que cada participante crie um documento no computador e comece o 
passo-a-passo do método. O segredo da ideia dramática é ser breve. Não precisa ter 
nome de personagem e sim uma das suas característica que seja muito importante para 
compreender a história. A mesma frase precisa ter o contexto geral e um ponto de vista, 
que pode ser da personagem que tem mais a perder com a história.
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MOMENTO 7
Durante o desenvolvimento final das fanfics, aproveite para organizar um momento para 
que o grupo conheça a estratégia dos leitores-teste, ou beta readers, como são chamados 
as pessoas que fazem o “teste” da sua história. Reflita com o grupo sobre as necessidades 
e desafios de revisar o próprio trabalho e de como o olhar de outras pessoas pode 
melhorar as fanfics. Explique que não é obrigado a testar as história antes de publicá-la, até 
porque, nas redes de fanfics essa troca com a comunidade leitora pode se dar ao longo da 
publicação dos capítulos.
Sugira duas formas para que o grupo teste sua obra. Uma delas é reunir um grupo da 
comunidade leitora da biblioteca, com duas ou três pessoas que você acredita ser o perfil 
do seu leitor, além de outra pessoa completamente diferente do perfil pensado. 
Compartilhe a história com o grupo e depois reserve um tempo para trocar uma ideia com 
eles sobre seu trabalho. Outra forma é buscar nas redes de fanfics as comunidades e perfis 
de beta readers, pois muitos se voluntariam para essa colaboração. Os leitores fãs da 
mesma história, que deu origem a fanfic em teste, também podem trazer ideias para 
melhoria do texto ou da trama.
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MOMENTO 4
Esta é uma etapa que pode demorar um pouco mais de tempo. O desafio central dos 
participantes agora é transformar cada frase da sua storyline em um parágrafo. Esse texto 
final será a sinopse da fanfic, um documento com toda a estrutura da narrativa e servirá 
para orientar a produção final. Reforce a importância de que cada parágrafo da sinopse 
deve concluir com um movimento importante para a história. Indique a leitura do texto 
sobre a Estrutura de 3 Atos para que tenham mais clareza sobre quais seriam esses 
movimentos (detonante, ponto de virada, midpoint, etc).

MOMENTO 5
Com a sinopse pronta, uma das estratégias que pode ajudar muito a criação de uma fanfic 
e, que irá prender a atenção dos leitores, é a criação de uma Outline. Na verdade, essa 
também é uma técnica para iniciar a escrita de uma história, assim como a Floco de Neve, 
porém aqui vamos experimentá-la com os participantes apenas como uma ferramenta 
para ajudar na construção das cenas e enriquecimento da narrativa. Peça que cada 
participante crie uma tabela, pode ser no computador, no caderno ou usando cartolinas e 
post its. Cada linha será usada para detalhar uma cena sugerida na sinopse. Para 
preencher cada linha os participantes terão que inserir nas colunas o número do capítulo 
em que a cena acontece, quais personagens envolvidos e o ambiente em que ela acontece. 
Sugira que leiam e releiam a sinopse e soltem a criatividade para definir as cenas principais. 
Como é uma ferramenta estrutural, explique para os participantes que não precisa haver 
riqueza de detalhes na descrição das cenas.

MOMENTO 6
A tabela com as cenas será o ponto de partida para o último exercício de escrita criativa: a 
construção da Escaleta. Para isso os participantes devem escrever sua fanfic em um ou 
dois parágrafos para cada cena. Explique que essa é a hora de explorar os diálogos, dando 
voz às personagens que criaram. Neste processo, destaque a importância de explorarem 
também os conflitos essenciais de cada cena, pois deixa a história mais cativante para o 
leitor. Antes de concluir a escaleta, peça que revisem as cenas para saber quais precisam 
ser reescritas, substituídas ou retiradas. A partir desse ponto, os participantes poderão 
desenvolver seus capítulos e organizar as publicações no site de fanfic escolhido.
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Computadores para edição de texto e acesso à internet.

1 semana

DANDO AS CARAS:
DA CAPA 
À DIVULGAÇÃO

AÇÃO:

MOMENTO 1
Uma boa imagem ajuda muito a atrair leitores para as fanfics em qualquer uma das redes 
e comunidades especializadas. Reserve um dia para trabalhar com o grupo nessa criação 
das artes. Elas podem inclusive ilustrar cada capítulo e contribuir para que a publicação 
seriada dos capítulos da fanfic tenha maior repercussão entre os leitores. Alguns 
programas e sites oferecem modelos de capas que podem ser personalizados 
gratuitamente. Proponha que os participantes se organizem em pequenos grupos e 
experimentem algumas opções disponíveis como as indicadas em hiperlinks ao lado. 
Aqueles que não se interessarem em se aventurar pelas artes gráficas é preciso buscar 
nas próprias comunidades de fanfics os “capistas”, voluntários e profissionais que se 
ocupam desse trabalho artístico em parceria com escritores de ficção.

MOMENTO 2
Agora que as fanfics estão todas sendo publicadas nas redes especializadas, chegou a 
hora de promover as obras e seus autores dentro da comunidade leitora da biblioteca. 
Reúna o grupo e proponha o desafio de criar uma ação de divulgação da primeira série 
especial Fábrica de Fanfics. Algumas dicas podem ser úteis para esta etapa final do 
projeto:

# Caso a biblioteca ou o órgão responsável pela sua gestão tenha perfis ou 
páginas oficiais nas redes sociais, faça uma campanha convidando os seguidores 
para acompanharem a publicação dos capítulos semanalmente. Sugira que seja 
escolhido um dia da semana para atualização de cada uma das fics e utilizem pelo 
menos uma hashtag em comum, #FábricadeFanFics.

# Que tal organizar uma programação cultural na biblioteca? Proponha que o 
grupo de autores organizem um calendário de bate-papo entre os autores e 
autoras das fanfics e os fãs das histórias e livros que inspiraram as criações 
locais. Escolham um dia da semana e reúna dois ou mais escritores de temas 
relacionados a cada encontro. Não esqueça de divulgar pelo menos com uma 
semana de antecedência, seja nas redes sociais ou na comunidade, criando 
cartazes e panfletos.
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https://www.canva.com/pt_br/criar/capa-livro/
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APRENDIZAGENS E REFLEXÕES
A experiência de realização do projeto Fábrica de Fanfics pode ajudar a biblioteca a 
se reconectar com a comunidade, sobretudo dos jovens com potencial para serem 
influenciadores de leitura. Ao criar um espaço afetuoso, democrático e criativo 
para abrigar esses escritores e escritoras amadoras da própria comunidade, bairro 
ou município, a biblioteca proporcionará, ainda, uma experiência vocacional em 
vários segmentos de mercado da economia criativa, abrindo novas oportunidades 
de profissionalização.
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todas as idades

acesso à internet sem fio, cartolinas e material para desenho e colagem

indeterminadoindeterminado

STORIES DA
MOVIMENTO:

BIBLIOTECA

PROPÓSITO
Aumentar a presença digital da biblioteca nas redes sociais a partir de menções 
espontâneas de usuários frequentes.

FORMA DE ATUAÇÃO
Criação de ambientes e ações que estimulem os usuários frequentes a 
compartilharem seu cotidiano na biblioteca através da postagem de vídeos 
instantâneos nas redes sociais (stories e status).
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Ação

Mapear
usuários
frequentes

equipe biblioteca

Grupo

CICLO 1

O primeiro passo para fomentar este 
movimento é identificar usuários da 
biblioteca que podem atuar como 
influenciadores. Uma das possibilidades é 
partir dos dados gerados pelos registros de 
visitas ou empréstimos e criar uma lista de 
usuários frequentes e seus dados de 
contato.

Reúna alguns colaboradores da biblioteca responsáveis pelo atendimento para 
ajudar a traçar o perfil dos usuários identificados. O objetivo é identificar quem 
é mais comunicativo pessoalmente, quem é mais ativo nas redes sociais, quem 
é leitor de literatura, quem estuda e pesquisa e assim por diante. O movimento 
precisará de pessoas com diferentes habilidades e vocações. 
É importante deixar essa primeira classificação sinalizada na lista de usuários 
frequentes. Uma dica interessante é buscar envolver um número significativo 
de jovens e adolescentes, pois estatisticamente 73,5% dos usuários do 
Instagram com idade entre 16 e 29 anos acessam os stories várias vezes ao dia.

Detalhamento

QUEM PODEMOS ENVOLVER?

Valorização de influenciadores

Este movimento é uma oportunidade para mobilizar usuários frequentes da 
biblioteca e potencializar sua atuação como influenciadores digitais.

ESTRATÉGIAS PARA FACILITAÇÃO

Use a criatividade para criar formas de dar destaque para os frequentadores que 
mais publicam postagens com referência à biblioteca. Identificá-los será possível 
com a ação de monitoramento, detalhadas a seguir. Um mural com a impressão da 
foto de perfil dos usuários destaque do mês é uma alternativa. Assim como 
oferecer serviços diferenciados durante um período determinado. Exemplo: quem 
faz stories na biblioteca terá 2 dias a mais no prazo de empréstimo do livro ou 
mesmo poderá retirar um número maior de exemplares.

AÇÕES DO MOVIMENTO
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Criar sinalizações
 digitais da biblioteca

Comunicação

Ação

Mobilizar
comunidade
leitora

equipe biblioteca

Grupo Detalhamento

Mobilizar é aproximar as pessoas de uma 
causa, e fazê-las atuar em favor dela, ou seja, 
estimular sua participação em uma ação 
coletiva que visa um bem comum. Você pode 
convidar esse grupo para um bate-papo, como 
também pode conversar individualmente, 
aproveitando o fluxo espontâneo destas 
pessoas na biblioteca.

Um boa forma de iniciar a conversa é explicar 
porque eles foram convidados para dar início 

ao movimento Stories da Biblioteca (conte sobre os critérios de escolha). Reforce a 
importância deles, das suas experiências de leitura e das suas habilidades para 
fortalecer a imagem da biblioteca e atrair novos leitores.

Explique que a ideia do movimento é usar as redes sociais de maneira criativa, para 
mostrar como a biblioteca é importante para as pessoas do bairro, da comunidade 
ou da cidade. Compartilhe a estratégia inicial, que será aproveitar o grande sucesso 
dos vídeos e fotos instantâneas do Instagram, Facebook e Whatsapp. O esforço 
para o qual a biblioteca busca apoio é para estimular os frequentadores a 
compartilharem em suas redes sociais, seus momentos neste espaço público. 
Comente como cada um dos convidados pode contribuir efetivamente, fazendo 
referência às ações descritas abaixo.

Antes de começar a estimular as postagens dos 
frequentadores, é preciso criar as sinalizações 
digitais da biblioteca, ou seja, formas das 
pessoas marcarem a biblioteca nas redes 
sociais. O ideal para este movimento é criar 
uma página ou perfil oficial da sua biblioteca, 
porém, como sabemos que isso depende da 
política de gestão de informação e 
comunicação de cada sistema ou município, 

podemos explorar outras formas.
Caso sua biblioteca não tenha página oficial no Facebook ou não esteja marcada 
como um local nesta rede, crie a localização oficial usando as ferramentas dessa rede 
social. Outra maneira de sinalizar a biblioteca digitalmente é o uso das etiquetas ou 
palavras-chave, conhecidas como hashtag (#). Para isso é importante pesquisar mais 
sobre como criar boas hashtags e listar algumas opções, além da principal: 
#storiesdabiblioteca.
Com estas duas sinalizações será possível agregar todo o conteúdo de vídeos e 
imagens geradas a partir da biblioteca, além de aumentar a sua relevância nas redes 
sociais. Com isso, o Facebook e o Instagram começam a mostrar mais do seu feed do 
Instagram ou na linha do tempo do seu Facebook, as postagens que fazem referência 
à biblioteca.
Outra sinalização que pode ser criada é um filtro de imagem para o Facebook, usando 
a ferramenta Frame Studio, uma plataforma de criação de efeitos de câmera da 
própria rede social. Com isso podemos dar mais opções criativas para os 
frequentadores da biblioteca fazerem referência a ela em seus vídeos e fotos nas 
redes sociais.
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https://www.facebook.com/help/ipad-app/175921872462772?helpref=uf_permalink
https://rockcontent.com/blog/o-que-e-hashtag/
https://www.facebook.com/FacebookforDevelopers/videos/frame-studio-tour/10154603114008553/
https://www.facebook.com/help/ipad-app/175921872462772?helpref=uf_permalink
https://rockcontent.com/blog/o-que-e-hashtag/
https://www.facebook.com/FacebookforDevelopers/videos/frame-studio-tour/10154603114008553/


Monitorar o
impacto do
movimento

equipe biblioteca +
participantes com
habilidades digitais

Entre as redes sociais que possuem 
ferramentas de publicação de vídeos e fotos 
instantâneos, o Whatsapp é o único em que 
não podemos monitorar as menções da 
biblioteca neste tipo de conteúdo. No 
Facebook é possível acompanhar todas as 
publicações feitas com o check in na 
biblioteca, buscando esta localização na 
rede social e clicando no botão de seguir. 

Uma recomendação é, pelo menos uma vez ao dia, entrar nesta localização 
para identificar o tipo de postagem e quem foram os usuários.

No Instagram, com a aba “Explorar”, você optar por seguir locais e hashtags. 
Como as menções do stories, em sua maioria desaparecem em 24h, vale o 
esforço de fazer uma checagem ao final do dia para saber como está 
repercutindo o movimento na comunidade. Muitas novas ideias podem surgir a 
partir da análise destas postagem.

Uma outra forma de acompanhar a evolução do impacto do movimento e 
identificar, entre os novos usuários cadastrados, após o início das ações quais 
tiveram contato com alguma postagem com referência a biblioteca nas redes 
sociais. Isso permitirá saber qual os perfis (idade, gênero, local de residência, 
etc) mais impactados e quais precisamos atingir mais.

Ação

Promover o
movimento

todos os
participantes

Grupo

CICLO 2

Com o ambiente criado chegou a hora da 
biblioteca ocupar a linha do tempo e o feed 
de notícias das redes sociais. É fundamental 
que o grupo de usuários frequentes 
envolvidos na organização do movimento 
Stories da Biblioteca sejam os primeiros a 
fazerem publicações. Para facilitar este 
início, sugira para o grupo alguns “tipos” de 
postagens.

Lembre-se que a ideia é mostrar que a biblioteca é um espaço para várias coisas. 
Propor a publicação de stories com indicações e comentários de livros ou 
notícias lidas, com dicas de estudo e mesmo trechos de livros, pode ajudar as 
pessoas a conhecerem o acervo e serviços oferecidos. Por outro lado é bacana 
estimular postagens que mostrem a biblioteca também como um lugar para 
fazer e encontrar amigos, para descontrair, para acessar internet e serviços 
públicos (caso ofereça), entre outras coisas.

Detalhamento
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https://conteudo.influu.me/2017/12/11/stories-highlights-para-atrair-clientes/
https://conteudo.influu.me/2017/12/11/stories-highlights-para-atrair-clientes/


APRENDIZAGENS E REFLEXÕES

SUGESTÕES DE LEITURA

O desafio de mobilizar a comunidade leitora em torno deste movimento, permitirá 
que a equipe da biblioteca amplie suas habilidades e competência para a 
Alfabetização Midiática Informacional (AMI). Desta forma estará trazendo para o 
escopo dos serviços bibliotecários, elementos de um processo de formação de 
leitores do século XXI, que inclui a navegação na internet entre seus mecanismos 
de leitura do mundo. 
Nesse percurso coletivo, explorado em conjunto com os frequentadores da 
biblioteca, será possível identificar quais integrantes da comunidade leitora tem 
potencial para serem influenciadores de leitura, quais possuem conhecimentos que 
podem ser compartilhados com outros leitores. Isso poderá ajudar no 
desenvolvimento de novas ideias para serviços, projetos e movimentos de base 
comunitária na sua biblioteca.

Mais livre para publicar: Efemeridade da imagem nos modos
 “galeria” e “stories” do Instagram

por André Lemos e Catarina de Sena.

Senta que lá vem stories 
Sugestões de leitura

por Vanessa Kannenberg
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http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/article/view/10035/8493
http://www.ciberjor.ufms.br/ciberjor8/files/2017/08/artigo-vanessak-ciberjor.pdf


indeterminada
acesso à internet, meios de acesso às redes sociais (celulares, computadores ou tablets),
espaço para criação coletiva.

indeterminado3 a 4 meses

REDE DE
MOVIMENTO

MULHERES
LEITORAS

PROPÓSITO
Valorizar a produção literária realizada por mulheres, aumentando assim, o número 
de autoras e obras lidas na comunidade.

FORMA DE ATUAÇÃO
Promover o acervo físico da biblioteca por meio de uma rede influenciadora de 
leitura, constituída por mulheres da comunidade, bairro ou cidade. Desta forma 
integraremos ações de mediação de leitura através das redes sociais e de acervos 
digitais de acesso livre, com ações afirmativas no espaço público da biblioteca.

Idealizado por Leila Vilhena,
do Movimento Ocupa Beauvoir
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QUEM PODEMOS ENVOLVER?

Leitura crítica da realidade

Esse movimento tem como característica o estímulo ao protagonismo cultural e 
social das meninas, mulheres e senhoras da comunidade leitora. Desta forma, pode 
ser uma oportunidade para que a biblioteca amplie seu diálogo com essa população. 
A participação de pessoas de outros gêneros, que queiram contribuir com a difusão 
da produção literária feminina, pode ser compreendida com uma estratégia para 
ampliação do impacto social deste movimento.

ESTRATÉGIAS PARA FACILITAÇÃO

Para construir a causa e o engajamento da comunidade explore dados e 
informações para destacar a importância do propósito deste movimento. No Brasil, 
entre 2005 e 2014, apenas 30% dos livros publicados foram escritos por mulheres. 
De um modo em geral, livros de autoria feminina são vendidos por um preço que é 
45% menor que de autores homens. As duas maiores universidades brasileiras 
(Unicamp e USP) tem entre suas indicações de leitura para vestibulares, apenas 17% 
de obras escrita por mulheres. Amplie e diversifique as fontes de informação, mas 
não se esqueça de verificar se elas são confiáveis. Acompanhar as notícias de 
editoras e blogs especializados e coletivos culturais, pode ser uma forma de se 
manter atualizado sobre a participação das mulheres no mercado editorial.

Literatura sem rótulos

Limitar a promoção de livros que tenha o feminismo como assunto é limitar também 
o impacto do movimento. A ideia básica é promover a visão de mundo das mulheres 
e, por isso, é importante difundir livros escritos, editados ou ilustrados por 
mulheres, mas que transitem entre diferentes gêneros, assuntos e formatos, seja 
nas artes, na ciência ou mesmo na imprensa.

Da escuta à ação

Um movimento se faz na rotina de suas ações, portanto, definir o mínimo de um 
encontro mensal pode fortalecer os laços de compromisso e solidariedade entre o 
grupo envolvido. Os encontros podem ser momentos de escuta das experiências de 
leitura, de conversar sobre obras, autoras ou personagens, além de definir as 
estratégias e detalhamento das ações.

Rede de diversidade

Tenha em mente que na comunidade em que a biblioteca faz parte há diferentes 
tipos de leitoras e leitores. Portanto, também é importante formar um grupo de 
participantes igualmente diverso, seja em relação à idade, preferências literárias, 
condições sociais e identificação étnico-racial. Desta forma, o movimento 
conseguirá impactar nas decisões de leitura de mais pessoas.
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https://revistacult.uol.com.br/home/quem-e-e-sobre-o-que-escreve-o-autor-brasileiro/
https://revistacult.uol.com.br/home/quem-e-e-sobre-o-que-escreve-o-autor-brasileiro/
http://iberical.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2012/03/002-02.pdf


Ação

Identificar
potenciais
participantes

equipe da biblioteca

Grupo

CICLO 1

Que tal iniciar um diálogo com as mulheres 
frequentadoras da biblioteca com uma 
pesquisa? Escolha um local onde poderá 
fixar um cartaz com a pergunta: “Quantos 
livros escritos por mulheres você leu este 
ano?”. Junto ao cartaz deixe um mecanismo 
para que possam responder à provocação. 
Pode ser uma folha de papel onde as 
pessoas podem deixar o nome e o número de 

livros lidos ou fazer uma urna e disponibilizar pequenos pedaços de papel onde 
os usuários poderão depositar sua resposta.

Durante esta ação, aproxime das pessoas que responderem a pesquisa e 
convide-as a participar da organização do movimento Rede de Mulheres 
Leitoras. Defina uma data para uma primeira reunião e faça uma lista das 
pessoas interessadas. Contactar as pessoas interessadas um ou dois dias 
antes da data da reunião, pode ajudar a garantir uma boa participação inicial.

AÇÕES DO MOVIMENTO

Movimentos integrados

Antes de convidar as frequentadoras da biblioteca para construir este movimento social 
de leitura, busque na sua comunidade, bairro ou cidade, grupos, coletivos ou organizações 
que atuam em causas feminista, de igualdade de gênero ou direitos humanos. Trocar ideias 
e experiências com estes movimentos pode enriquecer as referências literárias e ampliar 
a rede social de colaboradoras.

Detalhamento
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Mapear
bibliotecas

 virtuais

participantes com
habilidades digitais

Conhecer as opções de bibliotecas e 
acervos virtuais que oferecem 
gratuitamente livros digitais e conteúdos 
literários em outros formatos, é uma forma 
de lidar com as limitações do acervo físico 
da sua biblioteca. Assim, quando as 
organizadoras do movimento forem 
pesquisar obras a serem lidas, comentadas e 
indicadas, terão um universo ainda maior de 

possibilidades. Além dos acervos públicos e projetos de democratização do 
acesso à leitura, existem algumas redes sociais especializadas e plataformas de 
publicação independente. Conheça algumas nos hiperlinks ao lado.

Mapear
acervo 

participantes  com
familiaridade com acervo

Ação

Mobilizar 
participantes

equipe da biblioteca

Grupo Detalhamento

Durante o primeiro encontro, sugira que 
todas se apresentem falando um pouco da 
motivação de estarem participando. 
Apresente o propósito do movimento, 
contextualizando-no com os dados listados 
no item Estratégias de Facilitação. 
Apresente os dados da pesquisa realizada na 
biblioteca e estimule uma reflexão sobre o 
que eles representam. 

Explique a ideia básica para atuação do 
grupo: dedicar-se a ler livros escritos por mulheres e promovê-los de maneira 
criativa dentro da comunidade. Para isso o grupo usará as redes sociais e ações 
afirmativas dentro da própria biblioteca. Destaque que para isso precisaremos 
de pessoas com diferentes habilidades, vocações e experiências de leitura.

Proponha a definição de uma rotina de trabalho de grupo para a etapa inicial de 
criação do movimento. Sugira como ações iniciais o mapeamento do acervo 
disponível na biblioteca e em acervos digitais abertos, a criação de um plano 
coletivo de leitura e a articulação da rede social de promoção de leitura.

A partir daí, a ideia é usar essa rede para compartilhar comentários, opiniões, 
curiosidades e sinopse de livros disponíveis na biblioteca e na internet. 
Aproveite essa oportunidade para saber como cada uma acredita que pode 
colaborar e defina uma data mensal (ou como melhor convir) para os encontros.

Uma das ações mais importantes no início 
do movimento é mapear o acervo físico da 
biblioteca - quais e quantos são os livros 
escritos, ilustrados ou editados por 
mulheres - disponível para consulta ou 
empréstimo. Isso será fundamental para as 
ações de promoção e mediação de leitura a 
serem construídas pelo movimento. Criar 
uma lista ou um diretório de gerenciamento 

digital do acervo com estas obras, pode ajudar bastante na organização das 
ações.
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https://canaldoensino.com.br/blog/10-bibliotecas-virtuais-gratuitas
https://medium.com/tag/mulheres-que-escrevem
https://www.wattpad.com/home


Organizar a
produção
criativa

todas participantes

Para despertar o interesse pela leitura não 
basta comentar de qualquer forma sobre o 
livro. Para compartilhar suas experiências de 
leitura é preciso construir uma mensagem 
criativa e explorar diferentes linguagens 
como, a fotografia, o vídeo, a fala, os gifs e 
até recursos como os emojis.

O mais importante nas postagens é ter o que 
dizer sobre o livro, seus assuntos, a escritora ou personagens. Encontros 
mensais para discutir sobre o que estão lendo pode ajudar muito a ter boas 
ideias e surpreender a comunidade leitora. Essa rotina pode ajudar também na 
organização de um cronograma de postagem.

Ação

Construir
a rede do
movimento

participantes com
habilidades digitais

Grupo Detalhamento

Nossa dica é iniciar o movimento em uma 
rede social e, a medida que a participação for 
aumentando, o grupo poderá criar novos 
canais de comunicação com a comunidade 
leitora.

Entre essas redes use sempre o aplicativo de 
mensagem instantânea Whatsapp, pois é a 
rede em que as pessoas fazem mais acessos 
diários. Para escolha da outra rede, vale a 
pena fazer uma pesquisa entre as próprias 

participantes ou recorrer a pesquisas já realizadas no mercado, e identificar 
qual a melhor para ser usada no movimento.

Crie um grupo no Whatsapp com as primeiras participantes do movimento. É 
importante  pensar em um nome curto para ele, e colocar uma imagem que 
ajude a identificação. Compartilhe a administração do grupo entre as 
participantes.

Antes de conectar a comunidade ao grupo, discutam e definam as regras ou 
orientações para participação. Uma sugestão é criar previamente uma 
mensagem-convite, contendo de maneira resumida, o objetivo do grupo, sua 
forma de funcionamento. Esta mensagem pode ser enviada junto com o link 
para ingresso da comunidade. Assim, as pessoas que integrarem a esta rede, 
estarão concordando com estes termos.

Uma outra dica, é criar pelo menos cinco mensagens sobre livros disponíveis na 
biblioteca e que tenha sido escrito por uma mulher antes de criar o grupo. 
Assim, o movimento de promoção de leitura poderá iniciar imediatamente após 
sua criação. Escolha inicialmente três dias na semana para compartilhar a 
indicação de leitura e evite de fazer mais de uma postagem no dia. Isso ajudará 
a construir uma experiência participativa no grupo, com espaço para 
aprofundar nas discussões.
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https://faq.whatsapp.com/pt_br/android/26000123/?category=5245251
https://faq.whatsapp.com/pt_br/android/26000123/?category=5245251


Produzir
conteúdos
 especiais

todas participantes

Algumas estratégias do mundo editorial 
podem ajudar a deixar a experiência no 
grupo ainda mais interessante. Uma delas é 
ao final de cada mês fazer uma postagem 
com as três indicações mais comentadas no 
grupo no período.
Postar um comentário após ter lido 
completamente um livro não é a única forma 
de promovê-lo. Criar mensagens seriadas ao 

longo da leitura da obra pode gerar uma curiosidade da comunidade leitora e 
aumentar sua procura na biblioteca ou na internet.
Criar coleções temática pode ser uma boa estratégia tanto para surpreender a 
comunidade, como para reaproveitar comentários de livros já postados. Alguns 
exemplos de coleções: “Autoras Brasileiras Atuais”, “Personagens 
Inesquecíveis”, “Especial Mulheres da Ciência”, etc.

Ação

Orientar
criação das
postagens

todas participantes

Grupo Detalhamento

Definir algumas sugestões de formato das 
postagens no início do movimento pode 
ajudar a criar uma identidade e engajar as 
pessoas. Usar ícones ou emojis pode deixar a 
postagem mais legal, com menos texto e 
mais instrutiva.
     O segundo sexo
     Simone de Beauvoir

Além do comentário sobre o livro, as 
postagens que sugerem obras disponíveis na 

biblioteca devem sempre informar o endereço (ou mesmo a localização pelo 
próprio app) e horário de funcionamento.

Disponível na Biblioteca Centenário

      Pça Getúlio Vargas, Centro.
      8h às 19h

Da mesma forma, as indicações de obras disponíveis na internet também devem 
trazer seu endereçamento.

Leia agora no Wattpad 
      10 histórias de mulheres inspiradoras

Use sempre textos curtos para compartilhar sua experiência de leitura com o 
livro. Lembre-se que o que as pessoas mais buscam nas redes sociais são 
opiniões e comentários das outras pessoas, por isso não seja formal. Escreva 
como se conversassem entre amigas e, sempre que puder, adicione uma 
imagem ao seu post no grupo para ajudar as pessoas a identificarem o livro 
posteriormente.

Usar mensagens de áudio e vídeo pode ser muito interessante também, porém 
é importante que venham junto com um resumo em forma de texto da 
mensagem gravada.
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“Lugar de
destaque”

todas participantes

Para dar destaque aos livros deste acervo 
especial dentro do espaço físico da 
biblioteca, reserve uma mesa, uma estante 
ou qualquer outro dispositivo onde o 
movimento pode reunir periodicamente, 
uma coleção especial.
É importante identificar esse local de uma 
maneira criativa, que chame atenção dos 
frequentadores, ou mesmo pensá-lo para 

locais inusitados ou estratégicos dentro da biblioteca para facilitar e estimular 
o acesso.

Ação

“Desigualdade
à vista”

todas participantes

Grupo

CICLO 2

Uma livraria norte-americana encontrou 
uma forma criativa, impactante e sem custo, 
de chamar a atenção da comunidade leitora 
para a desigualdade de gênero na literatura 
e no mercado editorial. Podemos nos 
inspirar nela para movimentar nossa 
biblioteca.

Basicamente esta ação consiste em 
reorganizar as estantes de forma que os livros de autores homens fiquem todos 
com a lombada para trás, ou seja, sem sua identificação à vista. Isso trará um 
grande impacto visual para todas as pessoas que entrarem na biblioteca.

É muito importante definir um período para esta ação, como 48 horas, e deixar 
claro, através de cartazes, o motivo e a reflexão pretendida. Outra estratégia 
auxiliar é, durante a ação, preparar os profissionais de atendimento da 
biblioteca para indicar obras de mulheres, como alternativa para a busca e 
necessidades dos usuários.

Sempre que possível, informe a imprensa local sobre a ação, seus objetivos. Isso 
pode ajudar o movimento a ganhar mais adesões e, consequentemente, 
aumentar seu impacto.

Detalhamento
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https://www.geledes.org.br/esta-livraria-conseguiu-mostrar-desigualdade-de-genero-na-literatura-reorganizando-suas-prateleiras/
https://www.geledes.org.br/esta-livraria-conseguiu-mostrar-desigualdade-de-genero-na-literatura-reorganizando-suas-prateleiras/
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APRENDIZAGENS E REFLEXÕES
A produção literária, científica ou informacional, produzida por mulheres, trazem 
consigo perspectivas da realidade que escapam a qualquer escritor do sexo 
masculino. O esforço de diversificar as fontes de inspiração, reflexão e informação 
da comunidade, incluindo um número cada vez maior de escritoras, contribui com a 
ampliação da visão de mundo dos leitores e leitoras. Com isso, ampliam 
consequentemente suas ferramentas cognitivas para compreender e transformar 
sua própria realidade. 
Esse movimento pode ampliar a contribuição da biblioteca para os desafios locais 
de desenvolvimento sustentável, alinhado com a Agenda 2030, um pacto global das 
nações que integram a ONU. É uma maneira de impulsionar as discussões sobre a 
desigualdade de gênero, que corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável n° 5 (ODS 5).
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https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-pt.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-pt.pdf
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/


11-14 anos 6 a 8 semanas indefinido

Acesso a internet sem fio, computadores, material para desenho e colagem, serviço de impressão gráfica.

TERRITÓRIOS
MOVIMENTO:

LITERÁRIOS

PROPÓSITO
Facilitar o acesso à literatura entre jovens e adolescentes a partir do uso criativo 
das redes abertas de internet e dos espaços públicos da comunidade.

FORMA DE ATUAÇÃO
Ocupar espaços públicos da comunidade, que possuam acesso livre à internet sem 
fio, com cartazes interativos que dão acesso à obras literárias e em formato digital, 
indicada por jovens da comunidade. Assim, o movimento buscará transformar a 
cidade em uma grande plataforma de acesso à leitura.

Idealizado por: Ana Luiza Vasconcelos, Beatriz Rennó, 
Brenda Cristine, Eliza Correa, Júlia Alvez, Júlia 
Cristina, Lavínia Crestani, Karina Albino, Luiza dos 
Santos, Rafaela Rennó, Samuel Paulino, Sandy do 
Nascimento, Yasmin Carvalho. Sob a orientação de 
Aluísio Cavalcante. Poços de Caldas, MG, 2017.
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QUEM PODEMOS ENVOLVER?

Do propósito ao engajamento

Este movimento é uma oportunidade para atrair jovens e adolescentes leitores para 
dentro da biblioteca e estimular sua atuação como influenciadores de leitura na 
comunidade de um jeito criativo. Com apenas cinco pessoas é possível iniciar esta 
experiência.

ESTRATÉGIAS PARA FACILITAÇÃO

Uma roda de conversa pode ser um bom ponto de partida para alinhar o propósito 
de todos os participantes desse movimento. Apresentá-lo de maneira escrita ou 
criar um mapa mental que favoreça a visualização de todas as ações necessárias 
para alcançá-lo, é também, uma estratégia eficiente  para engajar os jovens leitores 
envolvidos.

Leitura espontânea

Sugestão: Será fundamental explorar as experiências particulares e informais de 
leitura dos jovens e adolescentes participantes. Esse é o ponto de partido para que 
o movimento provoque o impacto esperado na comunidade. 

Diversidade de talentos

Mobilize um grupo inicial que tenha pessoas com diferentes perfis e preferências de 
leitura. É importante também reunir jovens com habilidades diferentes, como para 
desenho gráfico, liderança, organização e com tecnologias.

Rotina de realização

Crie uma rotina semanal com um ou dois encontros para planejar, organizar e 
realizar as ações necessárias para promover o movimento. Definir um local fixo de 
encontros na biblioteca para se reunir é uma boa forma de promover o 
engajamento. Defina uma forma de trabalho e represente-a com um fluxograma, 
deixando-o visível no local dos encontros.

Ocupação dos 
espaços 

mapeados

escolha dos
livros

Fazer parcerias
com os locais

Criação dos
cartazes

Mapear de
redes abertas
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Ação

Selecionar
conteúdos
literários

Curadoria

Grupo

CICLO 1

Crie momentos dedicados exclusivamente a 
seleção das obras a serem difundidas 
através dos Territórios Literários. No 
começo tente identificar os livros preferidos 
de todos, debatendo o motivo que leva a 
obra a ser tão especial. O objetivo é chegar 
sempre a uma lista de indicações de livros 
que são relevantes para os participantes.

Ao longo dos encontros proponha séries especiais, reunindo histórias que 
possuem relação entre sí, seja pelo tema, pelo autor, pela abordagem ou outros 
elementos. É sempre bom levar leitores mais experientes ou mesmo 
profissionais relacionados a literatura para ajudar nas ideias de coleções ou 
séries especiais. 

É fundamental que as obras escolhidas estejam disponíveis digitalmente e 
conter um endereço eletrônico (URL), o que possibilitará a criação dos cartazes 
com realidade aumentada. Portanto, explore acervos públicos gratuitos, como 
o site Domínio Pùblico, blogs e sites especializados, além das redes sociais de 
leitores e escritores, como Wattpad e o Medium.

AÇÕES DO MOVIMENTO

Grupos integrados

Organize os participantes em quatro grupos, cada um responsável por diferentes ações 
necessárias para o movimento: Curadoria - Produção Artística - Mapeamento e 
Ocupações - Comunicação. Estimule o envolvimento do participante em mais de um 
grupo.

Rede de colaboradores

Detalhamento

Identifique na própria comunidade, pessoas e organizações que possam contribuir com o 
movimento, a exemplo de um profissional do design gráfico, um leitor experiente, 
associação de lojistas e de moradores, além de empresas de impressão gráfica.
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Criar 
canais de

comunicação

Comunicação

Ação

Mapear 
redes
abertas

Mapeamento

Grupo Detalhamento

Uma das primeiras tarefas do movimento é 
encontrar locais da cidade que tenham 
acesso livre à internet para criarmos os 
Territórios Literários.

Com um mapa impresso da cidade ou um 
mapa digital (Google Maps, OpenStreetMap) 
identifique quais os locais em que os 
participantes já acessaram internet sem fio, 
seja pública ou de empresas que oferecem 
esse serviço aos seus clientes.

Reflitam sobre quais desses locais já identificados correspondem a espaços 
com grande presença ou fluxo de jovens e adolescentes. Nestes espaços a 
estratégia do movimento terá mais impacto.

Identifique locais de grande fluxo do público-alvo que não possuem internet 
aberta, pois estes são alvo das ações de articulação comunitária no ciclo 
posterior.

Para que o movimento provoque os 
impactos desejados é preciso apresentá-lo 
para os jovens e adolescentes da 
comunidade. Criar perfis e páginas em redes 
sociais como Facebook e Instagram, ou 
mesmo organizar um grupo do movimento 
no Whatsapp é uma boa estratégia.

Esses canais serão fundamentais para 
promover a leitura, informar onde estão os Territórios Literários, quais livros 
estão disponíveis no mês e quais serão compartilhados no período seguinte.

Será através da comunicação realizada por estes espaços que o movimento 
poderá construir relações de parceria com o comércio e organizações locais. 
Assim será possível oferecer divulgação da marca da lanchonete parceira que 
abriu sua internet para o acesso a livros ou, da gráfica que imprimiu os cartazes.
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Criar
Cartaz

Produção
artística

A ação de produzir os cartazes é o momento 
criativo do movimento. O desafio é criar uma 
peça gráfica que atraia atenção do jovem em 
meio a paisagem urbana.
Várias técnicas e linguagens podem ser 
usadas, desde fazer cartazes manuais, com 
colagens, desenhos e escritos à mão, até a 
criação digital com sites e aplicativos 
gratuitos de designer como Canva e o 

BeFunky, ou usar ferramentas mais complexas como Adobe Ilustrator, 
CorelDraw, Inkscape (gratuito).

O mais importante é lembrar que um cartaz não pode ter letras muito 
pequenas ou texto muito grande. É preciso criar um slogan ou texto destaque, 
que desperte o interesse dos leitores pela história. Uma boa imagem (arte 
digital, desenho, ilustração ou colagem) é fundamental para um bom cartaz. 
Não se esqueça de inserir o QR Code de maneira bem visível, se possível com 
uma mensagem que informe que é preciso fotografar essa imagem com a 
câmera do celular para acessar o livro.

Sugestão: Esta é uma das ações em que a rede de colaboradores locais poderá 
ser acionada.  Profissionais do design, estudantes universitários ou mesmo 
funcionários do quadro da organização pública ou privada ao qual a biblioteca 
está vinculada podem ajudar no desenvolvimento destas habilidades no grupo.

Ação

Gerar
QR Code

Produção
artística

Grupo

CICLO 2

Após a seleção dos livros que serão 
difundidos através dos Territórios Literários, 
é preciso gerar o QR Code, um código 
gráfico semelhante ao código de barras. 
Vários sites oferecem isso de maneira 
gratuita e permitem ainda a customização 
do código. 

Todos os sites funcionam mais ou menos 
iguais. Você cria uma conta usando as redes sociais ou email, aciona a função 
criar QR Code, insere o endereço do livro na internet (URL), escolhe os padrões 
para a imagem que será gerada e, exporta o código no formato de imagem PNG 
com fundo transparente.

Guarde este arquivo pois será utilizado na hora de criar o cartaz do referido 
livro. É com ele que será possível fotografar o cartaz e ter acesso direto ao livro 
digital. É sempre bom testar a leitura do QR Code antes de imprimir os cartazes.

Detalhamento
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Várias parcerias são necessárias para 
fortalecer o movimento e a principal delas é 
com os locais que serão transformados em 
Territórios Literários. Identificados os locais 
que possuem redes abertas e grande fluxo 
de jovens, será preciso conseguir a 
autorização dos responsáveis, sejam órgãos 
públicos, empresas ou organizações sociais, 

para que os cartazes com realidade aumentada possam ser fixados.

Uma das estratégias para ampliar o impacto do movimento é articular 
parcerias com comerciantes que estão em áreas de grandes fluxos de jovens, 
mas que não possuem internet aberta. O esforço nesse sentido será para que 
essas empresas se tornem parceiras, abrindo seu sinal de internet para que a 
população possa acessar os livros difundidos pelo movimento.

Após a criação dos primeiros cartazes e a 
definição dos locais autorizados para fixação 
dos mesmos, chegou a hora de criar os 
Territórios Literários. Isso se dá com a 
simples ação de fixar o primeiro cartaz 
naquela localidade. A partir desta ação, a 
cada novo livro indicado, cada nova arte 
criada, os participantes do movimento serão 
responsáveis por trocar o cartaz antigo pelo 

novo, reforçando a ideia que naquele ponto da comunidade sempre haverá um 
bom livro para acessar com o próprio celular.

Criar 
Territórios
Literários

Mapeamento

A partir das primeiras ocupações dos 
Territórios Literários é necessário promover 
estes locais para que os jovens saibam que 
ali eles podem acessar livros indicados por 
outros jovens.
Uma boa estratégia é organizar eventos 
comunitários nesses locais e, para isso, vale 
soltar a imaginação e pensar em saraus, 

feiras de troca de livros e até coisas mais “moderninhas” como flash mobs.
Vale a pena dedicar um tempinho para criar postagens com a localização dos 
territórios, ou mesmo publicar um mapa completo com todos os locais 
participantes.

Divulgar
Territórios

Comunicação

Use as redes sociais para promover os livros 
que estão disponíveis para leitura. Lembre 
que não basta fixar o cartaz com o QR Code 
que todos irão lê-lo. É preciso despertar o 
interesse, criar post com imagens que 
chamem atenção, compartilhar curiosidades 
sobre a obra, o autor ou mesmo sobre o 
tema e assunto do livro.

Promover
obras

Comunicação

Ação

Articular
parcerias

Mapeamento

Grupo Detalhamento
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APRENDIZAGENS E REFLEXÕES
O desafio de promover o movimento Territórios Literários pode contribuir para que 
os participantes também aprendam e desenvolvam novas habilidades e 
competências, como aptidão para o trabalho em equipe e a colaboração. Na 
realização das ações necessárias também será possível ampliar as experiências de 
leitura de cada um dos envolvidos a partir do próprio convívio.
Será também uma oportunidade de estimular o protagonismo comunitário através 
de ações culturais, e de promover pequenas experiências vocacionais em áreas 
como mídias sociais, artes digitais e gestão de projeto.
O movimento tem potencial para promover reflexões sobre políticas públicas de 
livro, leitura e bibliotecas, sobretudo no que se refere a acesso e a mediação para 
formação de leitores. Poderá ser ainda um espaço para debates sobre a 
democratização do acesso à informação, sobre as transformações no mercado 
editorial e a apropriação do espaço público como território de aprendizagem.
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O AVESSO

NOTÍCIA

ONDE QUEREMOS CHEGAR

DA

DESAFIO: DESVENDAR NOTÍCIAS FALSAS NA INTERNET

Queremos criar um desafio de checagem de notícias na internet, gerando um clima 
de investigação parecido com os das séries de detetive. Com a brincadeira 
esperamos desenvolver uma leitura crítica da mídia e ampliar a capacidade dos 
participantes de reconhecerem notícias falsas na internet. 

PREPARE A ATIVIDADE
Reserve um tempo para ler os conteúdos disponibilizados pelo curso Vaza, falsiane! 
e os manuais da organização Aos fatos, ampliando assim, seu repertório para as 
reflexões sobre notícias falsas na internet. Escreva antecipadamente as frases do 
exercício 1 em tiras de papel (como nos sorteios da brincadeira de Amigo Secreto) e 
os cartões com o nome dos truques de falácia: Falsa Casualidade - Falsa Oposição 
- Argumento contra Pessoa.

Com informações do curso Vaza, falsiane!
e da organização Aos Fatos

15-18 anos 4 horas

Computador e projetor multimídia para uso do facilitador; 4 computadores para participantes e acesso à internet

20 participantes

LAB CRIATIVO
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?

COMO REALIZAR
MOMENTO 1

REFLITAM sobre situações do cotidianos onde nos deparamos com esses 
raciocínios enganosos.

PROPONHA uma brincadeira para ajudar a entender os problemas 
causados pela falácia e como reconhecê-las, para evitar que compartilhamos ou 
repitamos essas mentiras. Explique que foram escolhidas quatro frases mentirosas, 
cada uma com um truque diferente para nos enganar. Mostre os cartões com os 
nomes de cada truque e explique que a brincadeira será descobrir qual o cartão 
certo para cada frase.

PEÇA que quatro voluntários escolham um dos papéis com frases secretas.

PEÇA que o voluntário leia a frase 1:  “Os pobres são a maioria entre os presos. 
Logo a criminalidade é causada pelos pobres”.

PERGUNTE qual é o truque de falácia usado nesta frase  estimulando o 
debate sobre as opiniões. A resposta tem que ser dada em consenso e a turma deve 
escolher o cartão correspondente.

APRESENTE a resposta correta: “Falsa Casualidade”, destacando que a 
frase omite a causa da criminalidade e não leva em consideração todas as 
motivações para o fenômeno, como a desigualdade, a falta de oportunidades às 
classes mais vulneráveis, a atração que o modo de vida do crime exerce sobre os 
mais jovens, o preconceito social e da polícia, a evasão escolar etc.

DÊ EXEMPLO de outra falácia com o mesmo truque: “Antes das mulheres 
votarem, não existia bomba atômica”.

REPITA a prática com a frase 2: “Se você não é parte da solução, 
é parte do problema”. O truque utilizado foi a “Falsa Oposição”, pois cria 
uma impressão que só existem duas opções possíveis ignorando o fato 
de que eu posso propor outra solução para o mesmo problema.

PERGUNTE se alguém sabe o que quer dizer falácia, explicando ao final, que 
é um tipo de raciocínio falso ou impreciso que pretende se passar por verdade.

DÊ EXEMPLO de outra falácia com o mesmo 
truque: “Ou se dá o peixe, ou se ajuda a pescar”, que traz 
uma falsa necessidade de escolha entre uma solução a 
curto prazo e outra solução a longo prazo.
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DESENHE as etapas da brincadeira e deixe visível durante todo o processo, 
ilustrando as etapas de Radar de desconfiança (análise) - Verificação (checagem de 
dados) - Denúncia.

FORME dois grupos de investigação de forma que cada um tenha acesso a pelo 
menos dois equipamentos para pesquisa na internet (computadores, tablets ou 
celulares).

COMPARTILHE a publicação do site da ONG Casa da Árvore para os 
grupos acessarem as notícias que precisam ser averiguadas e determine o tempo 
de 40 minutos para o desafio.

DESTAQUE a necessidade do grupos se basearem nas dicas para identificar 
evidências nas etapas Radar de desconfiança  e Verificação, disponíveis no mesmo 
link..

REPITA a brincadeira, agora com a 
frase 3: “Não ouviremos as posições da 
economista sobre a pecuária: ela é 
vegetariana”. O truque utilizado foi o 
“Argumento contra pessoa”, pois tenta invalidar o ponto de vista não questionando 
a ideia, mas sim atacando o argumentador.

CONCLUA a brincadeira refletindo sobre como estes truques também são 
usados, até mesmo sem pensar, por nós mesmos em discussões com amigos, 
colegas de escola e familiares e, que, precisamos ficar atentos para não 
cometermos esse erro novamente.

EXPLIQUE a brincadeira que irão fazer, comparando com uma agência 
secreta de investigação que espionará a produção de notícias falsas na internet. 
Serão formados dois grupos que receberão um pacote de notícias extraídas da 
internet que precisam ser investigadas.

MOMENTO 2

não

Notícias
verdadeiras

II - VerificaçãoI - Radar de
Desconfiança

Pacote de
Notícias

Notícias
Falsas
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INTERAJA com os grupos ao longo da investigação, sugerindo que dividam
as funções de acordo com as habilidades e as preferências de cada um, para tornar 
o trabalho mais eficiente.

PEÇA que os grupos organizem a apresentação da sua investigação, com
objetivo de mostrar quais notícias são falsas, porquê e como descobriram.

APRESENTE para a turma as notícias falsas: Estudo sobre letras feias,
Prisão de agressor e Mortos em praia da Venezuela.

DIVIDA a turma em três novos grupos para que leiam a análise feita por
agências reais de verificação de notícias.

PROPONHA aos participantes que, agora que possuem olhares mais
atentos, atuem como “verificadores oficiais de fake news” nos grupos e redes 
sociais que fazem parte.

INDIQUE alguns sites e programas de verificação de notícias falsas que
podem usar para fazer checagem mais rápidas: Agência Lupa , Aos Fatos, E-farsa e 
o B.S Detector, uma extensão para instalar no seu navegador de internet.

COMO AVALIAR
Podemos acompanhar as pequenas transformações nas práticas de leitura de 
notícia entre os participantes, verificando ao longo do momento 2 da atividade a 
leitura da notícia inteira ( e não só do título ou texto do post), vai se tornando mais 
recorrente. Os comentários dos participantes ao longo do mesmo exercício podem 
revelar ainda, até que ponto eles estão dando importância à prática de checagem de 
notícia, permitindo ao mediador retomar ou avançar nesta reflexão. 

DICAS DE MEDIAÇÃO
Busque criar uma relação entre a atividade de verificar notícias com as famosas 
agências de inteligência e segurança como a CIA e a KGB. Fazer referências a filmes 
e séries famosas como C.S.I, Hannibal ou Sherlok Holmes, podem estimular que 
esta prática seja absorvida como hábito ou mesmo brincadeira entre os jovens e 
adolescentes.
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14-17 anos 6 horas 20 participantes

computador para cada 5 participantes, acesso a internet, programa de editor de texto.

ONDE QUEREMOS CHEGAR?
Queremos publicar em versões interativas de uma série de contos brasileiros, 
utilizando de ferramentas, criação e compartilhamento de hipertextos e redes 
sociais. Uma experiência de leitura crítica e sensível de obras literárias, de 
ampliação de vocabulário e referências estéticas. Queremos ainda, contribuir para a 
ampliação das habilidades para leitura imersiva (navegação), interativa e 
multimidiática.

PREPARE A ATIVIDADE
Leia antecipadamente o artigo da revista Página 9 ¾ indicado para a primeira tarefa 
e se familiarize com as sugestão de navegação inserida nos hiperlinks. Visite outros 
sites que utilizam muito este recurso, como a Wikipedia. Acesse e se familiarize 
também com os sites de domínio públicos e outros que disponibilizam contos 
brasileiros para leitura online. Teste antecipadamente o editor de textos disponível 
e sua função de criar hiperlinks e exportar para PDF. 

HIPERCONTOSHIPERCONTOS
INTERATIVOS

DESAFIO: CRIAR ADAPTAÇÕES DE CONTOS
USANDO TEXTOS INTERATIVOS
Leila Vilhena e Aluísio Cavalcante

LAB CRIATIVO
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COMO REALIZAR
MOMENTO 1

INDIQUE o endereço da revista digital Página 9 3/4  e oriente a formação de
grupos para a leitura do artigo “Bem-vindo ao mundo da transmídia”.

PASSEIE entre os grupos para observar como estão aproveitando os
hiperlinks existentes no texto.

PERGUNTE, ao final da leitura, se os participantes sabem o que são as
palavras que estão sublinhadas e destacadas de cor diferente e peça que os grupos 
contem quantos links do texto eles acessaram durante a leitura.

REFLITA como esta forma de escrever para internet tem mudado nossa forma
de ler, nascendo assim o que hoje chamamos comumente de “navegar” que é 
quando escolhemos as informações que queremos acessar primeiro ou saber mais.

PERGUNTE  se algum participante já leu texto na internet onde pudesse
acessar vídeos, mapas, imagens, outros textos ou produtos à venda. Reflita com a 
turma sobre quais as vantagens desses textos que permitem ao leitor acessar 
outros conteúdos.

PROPONHA uma gincana entre os grupos e desafie os participantes a
encontrarem, em 10 minutos, um texto com maior quantidade de hiperlinks.

PEÇA que os participantes leiam os hipertextos escolhidos pelos demais grupos,
para que seja possível realizar a próxima ação.

ELEJA por votação da turma, os melhores hipertextos nas categorias: maior
quantidade de links; maior diversidade de linguagens (vídeo, fotos, app, produtos, 
etc); melhor uso das palavras ou expressões para hiperlinks e links mais 
interessantes.

PREPARE os participantes para a próxima
etapa, destacando que as descobertas já realizadas 
sobre o hipertexto, serão nossas inspirações para o 
desafio criativo desta nova atividade.
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MOMENTO 2

PERGUNTE se alguém já deixou de gostar de uma história por não conseguir
entender palavras, não reconhecer referências de outras obras, filmes e músicas.

DESENHE um mapa mental, a partir das experiências dos participantes, sobre
as possibilidades de usar hipertexto para tornar a leitura de contos mais 
interessante.

APRESENTE O DESAFIO: Transformar contos de autores brasileiros
em hipertexto criativo, com o objetivo de facilitar para outros adolescentes, a 
leitura de uma série de contos brasileiros.

DETERMINE um tempo para que os grupos pesquisem, no acervo da
biblioteca ou na internet, um conto para usar no desafio.

SUGIRA  que iniciem a busca por contistas do modernismo, por serem
exigidos na vida escolar de todos brasileiros, e que façam a leitura de vários contos 
antes de escolher.

DEFINA como critério para a escolha, além das preferências literárias dos
participantes, a riqueza de vocabulário, a existência de expressões complicadas, 
referências estéticas e histórias contidas na obra.

REÚNA os grupos e peça que apresentem e expliquem o motivo das suas
escolhas dos contos.

EXPLIQUE que para a próxima etapa os grupos precisarão ter o conto em um
arquivo digital de texto (Word, LibreOffice ou OpenOffice) possível de ser editado.

SUGIRA que os grupos selecionem contos do acervo da biblioteca, que
busquem uma versão digital ou façam a digitação para a próxima etapa.
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http://contobrasileiro.com.br/
http://www.dominiopublico.gov.br


MOMENTO 3

ORGANIZE a turma para que cada grupo tenha acesso a um computador
com internet para a tarefa a seguir.

RELEMBRE o desafio escrevendo-o e deixando visível para todos durante
todo o exercício: criar adaptações de contos usando textos interativos.

DEFINA com a turma as categorias de hiperlinks obrigatórios que serão
usados para compor o trabalho.

AJUDE os grupos definindo uma rotina de trabalho composta por:
1) Mapear pontos (palavras ou frases) a serem transformados em hiperlinks;
2) Pesquisa de conteúdos de qualidade disponíveis na internet;
3)Criar hiperlink usando o editor de texto;
4) Salvar o trabalho como PDF e compartilhá-lo.

PASSEIE pelos grupos checando a qualidade e a pertinência dos conteúdos
escolhidos para os hiperlinks e sua disposição no texto.

SUGIRA que os grupos busquem diversificar o tipo de conteúdos dos links,
como fotos, sites, vídeos, mapas, áudio, etc.

AUXILIE na finalização do arquivo exportando para o formato PDF usando a
função no próprio editor de texto.

DISCUTA com a turma quais são as melhores formas de publicarem e
compartilharem esse conteúdo, tendo em vista a publicação em um blog, a 
distribuição pelo whatsapp ou mesmo o uso de redes sociais especializados em 
literatura.

SUGIRA a plataforma de publicação Medium, que inclusive permite copiar o
texto e os hiperlinks diretamente na sua área de edição de texto, sem necessidade 
de fazer upload do PDF criado. 
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# Glossário:
 links que trazem os significados das 
palavras.

# Ambientes:
 links que ajudam o leitor a localizar e 
visualizar os ambientes em que a história 
acontece.

# Comentários:
 links para resenhas e outros conteúdos que 
ajudam a ampliar a compreensão do conto.

# Contexto:
links para conhecer o momento histórico 
em que o conto foi escrito ou se refere.
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https://support.office.com/pt-br/article/adicionar-hiperlinks-a-um-local-no-mesmo-documento-1f24fc4f-7ccd-4c5f-87e1-9ddefb672e0e
https://support.office.com/pt-br/article/adicionar-hiperlinks-a-um-local-no-mesmo-documento-1f24fc4f-7ccd-4c5f-87e1-9ddefb672e0e
https://support.office.com/pt-br/article/salvar-ou-converter-em-pdf-ou-xps-d85416c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110
https://support.office.com/pt-br/article/salvar-ou-converter-em-pdf-ou-xps-d85416c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110
https://medium.com/brasil


AVALIAÇÃO
Troque os grupos de computadores para que cada um faça a leitura do trabalho do 
outro. Sugira que façam primeiramente uma leitura sem acessar os hiperlinks e 
depois refaçam, desta vez navegando pelo hipertexto. Peça para que cada grupo 
comente o trabalho do outro, destacando a contribuição dos links para a 
compreensão da obra, a qualidade dos conteúdos linkados e a escolha dos termos 
do conto transformados em hiperlinks.

DICAS PARA MEDIAÇÃO
Para facilitar o trabalho ordenado de pesquisa e leitura de hipertextos, sugira o uso 
do recurso de Abrir em nova aba, que aparece quando clicamos os termos com 
indicações de hiperlinks. Isso permitirá que o objeto inicial de leitura não saia da tela 
do computador, facilitando o retorno a ela após a leitura do conteúdo externo. 
Durante o processo de pesquisa e escolha do conto a ser adaptado, aproveite para 
compartilhar suas próprias experiências de leitura deste gênero, ou  mesmo 
destacar a importância de alguns escritores de contos para a nossa literatura. 
Durante a criação dos hipercontos, reserve tempo para conversar mais 
profundamente com cada grupo sobre a obra escolhida, ajudando-os a ampliar sua 
leitura crítica.
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14-17 anos 3 horas 20 participantes

acesso à internet sem-fio, celular com Whatsapp, quadro ou flipchart e projetor multimídia.

S A M U R A I S
D O  W H A T S

ONDE QUEREMOS CHEGAR?
Queremos aproveitar as experiências informais e sociais de escrita dos 
adolescentes com os aplicativos de mensagens para melhorar sua produção de 
texto e outras formas de se expressar. Podemos, ainda, aproveitar a familiaridade 
com a cultura pop japonesa (filmes de samurais) e a familiaridade com a escrita no 
celular como uma forma estimulante e de inspiração para participantes na 
produção criativa de textos.

PREPARE A ATIVIDADE
Acesse e confira os endereço de todos os sites e perfis de redes sociais sugeridos 
para a atividade, sobretudo os que trazem mais informações sobre o haikai e os 
autores Matsuo Bashô e Paulo Leminski. Teste a velocidade da internet sem fio no 
local, em que realizará a atividade, compartilhando fotos e abrindo vídeos pela 
internet.

DESAFIO: CRIAR FOTOPOEMAS PARA O WHATSAPP 
INSPIRADOS NA POESIA SAMURAI

LAB CRIATIVO
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COMO REALIZAR
MOMENTO 1

PERGUNTE para a turma quem já viu ou conhece histórias de samurais, 
estimulando que falem dos mangás, animes, filmes, games, séries e livros que viram 
com esse tema.

EXIBA o trailler do filme o Tigre e o Dragão (Ang Lee) e outros dois traillers de 
animes sugeridos.

DISCUTA com a turma quais são as características desses guerreiros do 
Japão antigo e, que até hoje alimentam nosso imaginário através da cultura pop (tv, 
games, séries, mangás, literatura, etc).

DESTAQUE algumas características dos samurais como a precisão, agilidade 
e a criatividade necessárias para o desempenho de suas funções.

EXIBA  ilustrações e leia breves relatos sobre grandes samurais da história do 
Japão.

PROPONHA um desafio de múltipla escolha para a turma tentar descobrir 
quais das três palavras é o nome correto da tradicional arma de um samurai: 
Waikizashi (correta) - Gohan (arroz) -  gendai-geki (tipo de filme japonês antigo).
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http://www.youtube.com/watch?v=QzPf15U8bLI
https://www.japaoemfoco.com/os-10-samurais-mais-fascinantes-do-japao/
https://otakubfx.com.br/melhores-animes-de-samurai/


MOMENTO 2

PERGUNTE se, naquela época, um samurai poderia ter uma arma diferente e 
estimule que os participantes dêem exemplos de outras armas.

PERGUNTE se alguém acredita que já houve um samurai que usava as 
palavras como armas.

EXIBA uma fotografia da estátua de Matsuo Bashô e leia ao mesmo tempo o 
texto curto do blog O Nome das Letras.

CONCLUA a apresentação destacando que este samurai inventou uma nova 
poesia: o haikai, uma estrutura de três versos, respectivamente com 5, 7 e 5 sílabas 
poéticas.

RELEMBRE que é um tipo de poema que exige algumas das habilidades 
também usadas para a guerra: precisão, objetividade e criatividade.

APRESENTE uma imagem do poeta Paulo Leminsk, fazendo uma brincadeira 
ao chamá-lo de “samurai do haikai brasileiro”.

PEÇA para os participantes, que estão com celular, busquem pelos termos 
“haikai Paulo Lemisnki” no buscador de imagens e leia alguns dos poemas atribuídos 
a este escritor.

PERGUNTE se esse tipo de poesia parece com alguma forma de 
comunicação que usamos atualmente, buscando uma comparação com as 
mensagens de textos no celular.

CONCLUA a reflexão destacando, mesmo com poucas palavras, seja em uma 
mensagem no Whatsapp ou em um haikai, é possível escrever bem e ao mesmo 
tempo brincar com a estética das palavras.
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http://onomedasletras.blogspot.com/2012/07/o-samurai-que-inventou-o-haicai-basho.html
https://www.youtube.com/watch?v=fkFgJqgdpgk
http://www.sumauma.net/haikumasters/basho/basho-bio.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haikai


MOMENTO 3

COMPARTILHE com a turma a necessidade de ter um grupo no aplicativo
Whatsapp para o próximo exercício e sugira que criem. Como as participações serão 
coletivas, não é necessário que todos tenham celular

PROPONHA uma gincana rápida de pesquisa entre 4 grupos de 5
participantes. O desafio é encontrar imagens de um livro raro do Paulo Leminski e do 
fotógrafo Jack Pires, Quarenta clics em Curitiba.

COMBINE as regras com os grupos, estipulando o tempo de 10 minutos para
que cada um poste 2 diferentes fotopoemas.

LEIA coletivamente os fotopoemas postados no grupo.

ESTIMULE uma reflexão sobre a forma (haikai) e o assunto (a cidade) do trabalho
lido.

DESAFIE os participantes a criarem “mensagens de samurai” a partir do trabalho
fotográfico de jovens do sul de Minas Gerais, Gabriel Costa e Isabela Quebradas.

EXPLIQUE que os mesmos grupos formados anteriormente terão agora que
escolher uma das fotografias que foram postadas no Whatsapp e compor um haikai no 
próprio aplicativo.

COMPARTILHE as fotografias e adicione na mensagem o número
correspondente a cada grupo para facilitar a mediação.

EXPLIQUE que o haikai deve ser postado usando o recurso de “Responder” a
mensagem com a referida imagem.

ESTIMULE os grupos a fazerem “testes” e rascunhos no papel ou mesmo no
celular, antes de publicar.

LEIA coletivamente os fotopoemas criados e reflita sobre a relação entre as
imagens e o poema.
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http://www.scielo.br/pdf/elbc/n51/2316-4018-elbc-51-00206.pdf
https://www.instagram.com/gabrielblcosta/
https://www.instagram.com/quebradass/


AVALIAÇÃO
Aproveite o canal de compartilhamento via Whatsapp para organizar uma avaliação 
participativa. Sugira que cada participante envie um vídeo ou áudio para seu celular, 
com um depoimento de até 45 segundos, falando o que achou legal e o que não 
achou legal da atividade.

DICAS PARA MEDIAÇÃO
Aproveitar o desafio que fazer haikai inspirados em fotografias para trabalhar a 
leitura de imagem. Sugira que coloquem no papel todos os assuntos e 
palavra-chave que a fotografia inspira e, só depois, façam escolhas para começar a 
criação. As pessoas fotografadas podem inspirar a criação de personagens, que 
podem trazer ideias de histórias, assim como as paisagens ou ambientes 
fotografados podem dar ideias para uma trama.
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https://novaescola.org.br/conteudo/1018/um-mundo-de-imagens-para-ler


ONDE QUEREMOS CHEGAR?
Proporcionar uma brincadeira onde as crianças explorem a criatividade para 
transformar uma história, lida coletivamente, em uma história contada apenas com 
a voz, os sons do corpo e dos objetos. Aproveite esse processo de interpretação e 
criação artística para valorizar a escuta como forma de aprender e se inspirar, 
estimulando o compartilhamento das experiências de leitura de mundo e incluindo 
princípios da produção de áudio no processo de letramento.

PREPARE A ATIVIDADE
Experimente o celular ou outro equipamento que irá usar antes de realizar a 
atividade, e verifique no aplicativo escolhido se é possível começar e pausar uma 
gravação de um mesmo arquivo. Pesquise e baixe 4 arquivo para usar no exercício de 
percepção. Priorize arquivos com mais de 1 minuto de duração e que sugiram 
ambientes internos (cozinha, sala de aula, fábrica) e abertos (fazenda, ruas da 
cidade, tempestade, trânsito).

crianças em processo de alfabetização

6 horas

E-book ou texto impresso, telefone celular, aplicativo e gravação de voz, brinquedos e objetos 
que possam emitir o som desejado (utensílios domésticos, instrumentos tradicionais, corpo e voz).

até 20 participantes

SONS DA
NOSSANOSSA
HISTÓRIA
DESAFIO: USAR OS SONS DO CORPO 
E DAS COISAS PARA CONTAR HISTÓRIAS.
Co-autores: Gilmara Batista, Rosinha, Marciléia, 
                       Leila Dias, Aluísio Cavalcante, Pedrísia, Luciane Locatelli.

LAB CRIATIVO
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https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects


Faça uma leitura detalhada do conto “Dois irmãos no mundo”, dividindo-o 
mentalmente em 4 partes (páginas 1-4; 5-8; 9-11 e 12-15). Tente imaginar cada parte 
como uma cena que será recriada com sons e experimente seu corpo e a voz, além 
da manipulação de objetos para descrever, criar paisagens e sensações da história. 
Baixe o e-book em formato PDF, imprima e grampeie separadamente cada uma das 
partes.

COMO REALIZAR
MOMENTO 1

DESAFIE os participantes a descobrirem, de olhos fechados, em que tipo de
locais foram gravados  os sons que você irá tocar no celular.

COMBINE com a turma que será necessário fazer completo silêncio até cada
um dos sons terminarem.

TOQUE um arquivo de áudio e, ao final, pergunte em que lugar pode ter sido
gravado esse som.

ESTIMULE os participantes a explicarem o porquê da sua resposta, podem
imitar alguns dos sons escutados.

REFLITA com o grupo sobre a capacidade que os sons tem de nos fazer
imaginar paisagens e situações.

PROPONHA uma brincadeira rápida onde cada um tenta
imitar um som engraçado que ouve sempre na rua ou em casa.
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OUÇA A ADAPTAÇÃO
REALIZADA PELO GRUPO

 QUE DESENVOLVEU
ESTA ATIVIDADE
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http://www.thydewa.org/ebooks/pdfs/Ebook-2irmaos.pdf
https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects
https://soundcloud.com/ong-casadaarvore/dois-irmao-uma-novela-sonora-colaborativa


MOMENTO 2

APRESENTE o desafio: contar parte de uma história usando somente o 
corpo, a voz e alguns objetos para emitir diferentes sons.

FORME quatro grupos e distribua uma parte impressa da história para cada um 
com o intuito de fazerem uma leitura coletiva.

DEFINA como regra que cada grupo deve ter pelo menos um(a) narrador(a) e 
todos integrantes devem emitir sons que ajudarão a enteder a história. 

PROPONHA que usem o verso do texto impresso para fazer desenhos ou 
anotações de ideias sobre os sons que irão inventar para contar a história, antes de 
começar os ensaios, como em um roteiro simplificado.

EXPLIQUE que para que a contação de história fique legal, é preciso inventar 
formas de descrever os ambientes e as sensações do texto por meio de um 
conjunto ordenados de sons.

VERIFIQUE em cada grupo se todos os integrantes ficaram responsáveis 
por fazer pelo menos um som na cena que está sendo criada.

GRAVE com o celular o ensaio da cena sonora de cada grupo, onde um(a) 
narrador(a) interpreta o texto e os demais executam a composição sonora.

OUÇA as gravações com cada grupo separadamente e reflita com eles sobre a 
possibilidade de melhorar a interpretação.

PEÇA aos participantes tragam de casa para o próximo encontro brinquedos, 
instrumentos ou quaisquer outros objetos para ajudar a enriquecer a composição 
sonora.
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MOMENTO 3

RETOME as anotações e as gravações realizadas por cada grupo no momento 
anterior e sugira que ensaiem novamente, agora utilizando os objetos trazidos de casa.

ORGANIZE toda a turma para um ensaio geral de forma que os grupos fiquem 
próximos um dos outros, na sequência em que as partes aparecem na história.

GRAVE o ensaio geral usando o celular. Não esqueça que, entre uma parte (um 
grupo) e outra, você deve pausar a gravação e não interrompê-la com a função STOP. 
Esta deve ser acionada somente ao final da gravação.

OUÇA coletivamente o ensaio gravado e peça para que cada grupo identifique sons 
produzidos por outros grupos e que gostariam de acrescentar na sua parte da historia.

COMBINE entre os grupos os últimos ajustes nas composições e 
disposições dos sons, antes de iniciar a gravação final.

ORIENTE os responsáveis pela narração para terem atenção no ritmo, 
valorize as pausas, a dicção e a pronuncia correta das palavras.

GRAVE novamente a performance sonora, quantas 
vezes forem necessárias até que todos fiquem satisfeitos 
com o resultado.
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AVALIAÇÃO
Durante a execução atente-se para a forma como os grupos vão desenvolvendo 
suas próprias formas de valorizar a escuta como processo criativo. A diversidade de 
recursos urtilizados para fazer as composições sonoras pode ser objeto para avaliar 
a evolução no desempenho e na criatividade dos grupos. Uma forma de fazer de isso 
é observar se sensações (frio, dor, calor, etc), sentimentos (felicidade, tristeza, etc) 
e atmosferas (suspense) foram transformadas em elementos sonoros. Ao final, 
reúna o grupo e proponha a audição coletiva da história interpretada, se possível, 
ligando o celular em uma caixa de som para melhorar a escuta. Desencadeie 
reflexões entre os participantes sobre quais tipos de ambientes ou sensações foram 
mais difíceis de recriar utilizando apenas sons.

DICAS PARA MEDIAÇÃO
Explore as características de jogo ou gincana desta atividade determinando tempo 
para os exercícios de criação a partir do Momento 2. Para favorecer o ambiente de 
livre criatividade, proponha um pacto ou acordo, onde nenhuma ideia merece ser 
ignorada ou ridicularizada antes de ser experimentada ou analisada.

Aproveite seu interesse em realizar esta atividade para pesquisar mais sobre a 
produção literária de autores indígenas brasileiros, e de demais povos tradicionais, 
em sites e blogs especializados como o Visibilidade Indígena. 
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ONDE QUEREMOS CHEGAR?
Esperamos que as crianças exercitem de forma lúdica a criação literária, 
agregando elementos midiáticos e informacionais no processo de alfabetização 
e letramento. Através de uma brincadeira com as palavras, queremos ainda, 
ampliar a familiaridade dos participantes com a prática da edição, do seu papel 
na construção da mensagem, além da organização e do compartilhamento de 
arquivos digitais.

PREPARE A ATIVIDADE
Escolha um programa ou aplicativo de edição de vídeo e faça testes para saber 
qual melhor se adequa às suas habilidades e necessidades do projeto. Utilize o 
banco de efeitos e trilhas sonoras do Youtube para baixar áudios livres de direitos 
autorais. Assista aos vídeos de apoio para compreender melhor a técnica que 
será usada e experimente produzir um vídeo antes de mediar o laboratório. 
Reúna o material de apoio que irá precisar baixando os vídeos que serão exibidos 
e imprimindo a letra da música tema da atividade. Prepare para 
antecipadamente as cartas com as letras para a criação de palavras.

crianças em processo de alfabetização

6 horas

Celulares com câmera ou máquinas fotográficas digitais; computador ou celulares com 
aplicativos de edição; projetor multimídia ou televisão para exibição de vídeos; folhas de papel colorido
e material para desenho (lápis de cor, giz de cera, caneta hidrocor, etc).

até 15 participantes

VÍDEO
TRAVA-LÍNGUATRAVA-LÍNGUA
DESAFIO: INVENTAR VÍDEOS USANDO PALAVRAS

LAB CRIATIVO
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https://goo.gl/aMfyX5
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW-PO5fm9CsqO9fTHdv1e8KZ4t6dvF0n4


COMO REALIZAR

MOMENTO 1

EXIBA o vídeo “O Rato” (Paulo Tati - Palavra Cantada).

ESTIMULE um pequeno debate sobre as partes da música que os participantes 
mais gostaram, observando quais possuem características de trava-línguas, 
destacando-as como uma “brincadeira com palavras”.

PROPONHA uma nova exibição do vídeo, agora com uma atenção especial para a 
letra.

DESAFIE os alunos a criarem seus próprios trava-línguas. Forme grupos e distribua 
as cartas de papel com as letras do alfabeto.

APRESENTE imagens de objetos ou situações que proponham fonemas 
estimulantes à criatividade das crianças.

FAÇA uma leitura coletiva dos trava-línguas e converse sobre como foi criar em grupo.

MOMENTO 2

APRESENTE a proposta do dia: criar um vídeo de animação com os trava-línguas.

EXIBA alguns vídeos que servirão para inspirar e ilustrar a técnica que será utilizada.

PERGUNTE ao grupo se eles imaginam como podemos fazer um vídeo desta forma.

CRIE  junto com a turma um cartaz com o passo-a-passo para a produção do vídeo.

DIVIDA  a turma em grupos de cinco a sete integrantes.

IDEIA ROTEIRO GRAVAÇÃO EDIÇÃO COMPARTILHAMENTO
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLW-PO5fm9CsqO9fTHdv1e8KZ4t6dvF0n4


MOMENTO 3

APRESENTE o desafio do dia: montar nosso vídeo de animação juntando a 
narração, a  música e as fotos tiradas pelos grupos.

CONECTE um computador no projetor e reúna um grupo entorno do computador.

REÚNA todos os arquivos necessários para a produção do vídeo neste computador.

INICIE o programa de edição escolhido

ESTABELEÇA a regra para o trabalho de edição: A manipulação do programa de 
edição será rotativa e cada dupla de participantes executará as ações por períodos 
alternados de 5 minutos. Enquanto a dupla manipula o programa de edição os demais 
podem dar sugestões oralmente.

EXECUTE as primeiras ações, importando as imagens e áudios para a biblioteca do 
editor de vídeo. Aplique a narração e a música na linha do tempo. Edite a narração 
deixando-a com maior espaço entre as palavras, gerando  uma narração mais pausada.

INSIRA uma primeira sequência de imagens e adeque o tempo de exibição de cada 
uma para indicar o ritmo do vídeo.

INICIE o rodízio de edição orientando mais de perto na primeira vez de cada dupla.

SUGIRA que os alunos brinquem com a narração, criando repetições, produzindo 
um ritmo para a narração.

ASSUMA o controle do computador e finalize a edição, incluindo título e crédito da 
equipe de produção, exportando o projeto para um arquivo de vídeo.

REPITA todo o procedimento realizado com cada  grupo.

DISTRIBUA as funções no grupo: narradores, desenhistas e operadores de 
câmera.

ORIENTE  a gravação da narração com o celular.

ORIENTE  a produção de desenhos que irão compor o vídeo:

CONVIDE os participantes a fotografarem cada movimento feito com as 
ilustrações realizadas e com as músicas escolhidas.

AGENDE e organize o próximo encontro, recebendo cada grupo separadamente, 
destinando cerca de 30 min para montagem de cada vídeo.

Use um aplicativo de gravador de voz ou a própria câmera do celular. O 
aparelho deve ficar a uma distância máxima de 30 cm do rosto do narrador. Busque um lugar mais 
silencioso para a gravação

Dicas para gravação:

Sugira a criação de um cenário utilizando uma folha de papel A4 
posicionada na horizontal e imagine que ela será a “tela” do seu vídeo. Desenhe e recorte as letras 
que comporão as palavras usando diversos tamanhos e cores. Desenhe e recorte os objetos e 
personagens que aparecerão no vídeo em uma dimensão que caiba na nossa “tela” que é a folha 
de papel A4. Prefira cores e traços fortes para que fiquem mais vivos no vídeo. Evite detalhes 
muito pequenos, pois estes não ficarão nítidos no vídeo.

Dicas para o desenho:
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AVALIAÇÃO
Avalie a dinâmica de atuação do grupo de maneira a integrar o resultado e o 
processo de produção coletiva. Observe indicadores de qualidade técnica e 
artísticas do vídeo, porém não deixe de estar atento para saber se houve espaço 
para colaboração entre os integrantes do grupo e se esta prática foi estimulada pela 
estratégia didática adotada.

DICAS PARA MEDIAÇÃO
A mediação orientada para o uso criativo de tecnologias de comunicação tem a 
finalidade de motivar as crianças a encontrarem soluções para os problemas 
práticos durante o projeto de produção. Valorize as habilidades dos participantes, 
sejam elas artísticas, tecnológicas ou de liderança, criando pequenas pausas nas 
tarefas para que os participantes compartilhem as formas que encontrarem para 
solucionar os problemas apresentados durante a produção.
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