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Resumo da Proposta:
O Projeto consiste de um processo de formação de leitores literários, através da realização de ações de formação de
professores de escolas públicas da Região Metropolitana do Recife, sessões de mediações nas salas de aulas dessas
escolas, em turmas de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e da V Feira de Leitura - Territórios
Interculturais da Leitura. A Feira de leitura é realizada pelo Centro de Educação e consiste num espaço de trocas e de
práticas de leitura, que envolve mediadores, produtores e editores independentes. A equipe do Projeto há quatro anos
vem realizando na Universidade Federal de Pernambuco (Centro de Educação) a Feira de Leitura, que é um resultado
da parceria entre CEEL e a Rede de Bibliotecas Comunitárias. Além das trocas entre as práticas de leitura, há também
espaço para políticas de leitura (Plano Nacional do Livro, Leitura e Bibliotecas), vendas de livro, escambo, participação
das diferentes cadeias de criação, produção e mediação de leitura, ao mesmo tempo em que são consolidados outros
vínculos e adesões de grupos e instituições, como das bibliotecas públicas, estadual e municipais do Recife.

Objetivo Geral:
Promover, em um espaço de formação de professores, de universidades, escolas públicas e privadas, através da
socialização de experiências no campo da literatura e leitura, para um púbico diverso (estudantes de graduação e de
escolas públicas, mediadores de leituras, usuários de bibliotecas comunitárias, professores e comunidade em geral),
discutindo a relação entre as bibliotecas comunitárias, universidade e redes de ensino e o seu papel na constituição da
política pública de leitura. Além da promoção de momentos de fruição e experimentação da literatura como linguagem
artística, estimulando o gosto pela leitura literária.

Objetivos Específicos:
1. Fomentar situação de trocas e interatividade entre universidade e comunidade mediada pela leitura e produção de
linguagens;
2. Identificar e dar visibilidade a práticas e projetos de leitura de interesse público;
3. Aproximar os sujeitos operadores de práticas leitoras e produção de linguagens e contribuir, através de processos
interativos para a qualificação dessas práticas;
4. Intercambiar com outros municípios, estados e no âmbito internacional;

5. Interagir com redes de aprendizagens e produção do conhecimento na área da leitura, linguagem, letramento;
6. Discutir e propor alternativas para a construção de políticas públicas para as bibliotecas, livro e leitura no estado de
Pernambuco.

