MOTIVAR
OS JOVENS
EUROPEUS PARA
A LEITURA

READ ON
Como um projeto
financiado pela Europa
Criativa inspirou
adolescentes europeus
a encontrar a paixão pela
leitura e escrita

IDEIAS PARA ADAPTAR
Um guia para professores, profissionais que trabalham na
área da juventude, organizadores de festivais, dinamizadores
de escrita criativa, e todos os outros que trabalhem com
um público jovem com idades entre os 12 e os 19.

CONTEÚDOS

READ ON
Um guia prático de ideias para
incentivar os jovens
para a leitura e para a escrita.
O READ ON é um projeto com
duração de quatro anos, que junta
sete instituições, em seis países,
a trabalhar em seis línguas. Este
projeto é financiado pelo
programa Europa Criativa da
União Europeia.
Pode encontrar o projeto
completo, incluindo as
instituições que nele participam e
as iniciativas espalhadas pela
Europa, na página 26.
O projeto decorre entre Junho de
2017 e Novembro de 2021. As
instituições que nele participam
trabalham com jovens, de idades
compreendidas entre os 12 e os

JOVENS APRESENTADORES
ENTREVISTAM AUTORES

PÁGINA 10

19, em eventos públicos e
atividades com escolas, grupos de
juventude, clubes de leitura, ou
indivíduos a solo.
O projeto READ ON inspira os mais
novos a ler, escrever, ilustrar, criar
bandas desenhadas, entrevistar
autores, criar as suas próprias
histórias com base nos seus livros
preferidos, e a participar em
eventos e festivais de literatura,
tanto nos seus países como no
resto da Europa.
Pode encontrar mais informações,
bem como dados sobre participar
enquanto escola, grupo ou
individuo, em www.readon.eu.

READ ON é co-financiado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia. Número do projeto 583681 READ ON.
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que
reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por
eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.
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BLURANDEVÚ:

ATINGIR O
PÚBLICO ALVO:
LEVANDO OS JOVENS
AOS EVENTOS
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READ MORE:
LER POR PRAZER
NAS ESCOLAS
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ESCRITA
CRIATIVA:

FAN
FICTION LAB:
ESCREVE UMA VERSÃO DA TUA
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CADA JOVEM É UM ESCRITOR

YOUTHCAST:

PODCASTS E BROADCASTS
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PASSAPORTES:
HISTÓRIAS DOS NOVOS
EUROPEUS
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NOVELAS
GRÁFICAS
E BANDA
DESENHADA:

PENSAR SOBRE A ESCRITA E
LEITURA DE FORMA DIFERENTE

HISTÓRIA FAVORITA

ANTOLOGIAS:

CRIAMOS TRABALHOS NOVOS
ENQUANTO CELEBRAMOS AS
HISTÓRIAS QUE CONHECEMOS

PÁGINA 14

ILUSTRAÇÃO:
LIGANDO A ESCRITA À REDE
EUROPEIA DE ILUSTRAÇÃO

PÁGINA 20

PÁGINA 18

READ ON WEB:

UM ESPAÇO ONLINE PARA JOVENS
LEITORES E ESCRITORES

PÁGINA 22

ONDE ESTAMOS
PÁGINA 26

READ MORE:
ENCORAJAR A LER
POR PRAZER

Adolescentes na Noruega, em Portugal, em Itália e na Irlanda, foram
desafiados a ler regularmente e por gosto. Estamos a monitorizar o
impacto que estes hábitos de leitura têm na sua escolaridade ao longo do
projeto. Em Espanha, o Festival FLIC trabalha com professores e
bibliotecários para tentar expandir o leque de leitura dos estudantes,
apresentando-lhes novos géneros e estilos literários.
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Como funciona:
●	Os estudantes escolhem o que leem. A escola
não pode impor livros nem leituras específicas.
●	A escolha é totalmente livre: pode ser banda
desenhada, manuais, ficção de qualquer tipo,
não-ficção, poesia, jornais, revistas.
●	Telemóveis e tablets não são permitidos: a
leitura tem de ser impressa de modo a manter a
concentração.
●	A leitura tem de ser mantida durante 15 minutos
no mínimo (mas idealmente por mais tempo).
●	O/A professor/a tem de aproveitar esse tempo
para também ler por prazer (em alguns casos
isto pode ser ainda mais complicado de aplicar
do que aos alunos!).
Na Noruega, a escola secundária vocacional
Haugaland começou um projeto de leitura em 2014, no
qual todos os seus estudantes começavam o dia lendo
livros, bandas desenhadas, ou revistas na escola. Tem
tido muito sucesso: os alunos gostam, e ler por prazer
ajudou os estudantes a desenvolver as suas
capacidades de leitura e aprendizagem.

Graças a este trabalho, outras escolas na região de
Haugaland, e também o festival SILK, iniciaram um
programa de leitura para os seus alunos de escolas
primárias e secundárias.
Em Portugal, o parceiro Agrupamento de Escolas
Carlos Gargaté seguiu o mesmo formato da escola
norueguesa, iniciando cada turno de aulas (manhã/
tarde) com 10 minutos de leitura por prazer.
Este projeto foi tão bem-sucedido e tão apreciado
pelos estudantes, que foi então disseminado e
recriado noutras outras escolas na zona de Lisboa. A
partir de Outubro de 2019, escolas do país inteiro
adotaram a leitura por prazer diária como parte do
currículo escolar nacional.
No norte da Itália, o Festivaletteratura, em Mantova,
incentivou escolas a colocarem a leitura por prazer no
seu currículo, começando por aquelas na sua
proximidade e abrangendo mais tarde outras escolas
no resto do país. O projeto foi muito bem-recebido, e
há agora escolas em vários locais de Itália a participar
nesta iniciativa, permitindo e incentivando a leitura
diária. Veja mais neste mapa: tinyurl.com/yacgbvwg.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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ESCRITA CRIATIVA:
CADA JOVEM É UM ESCRITOR.

Jovens escritores na Noruega, em Portugal, em Espanha,
no Reino Unido e na Irlanda, estão a desenvolver os seus
talentos enquanto escritores criativos através de um programa
de oficinas e pequenos cursos. Liderados por escritores
profissionais, estas atividades dão aos jovens tanto inspiração
como ferramentas práticas e teóricas de escrita.
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Como dinamizar oficinas de escrita criativa:
● Escolha locais como bibliotecas públicas,
galerias de arte, teatros e outros espaços
culturais para a sua oficina.
●	Se tem de utilizar uma escola, tente escolher um
espaço diferente: um auditório ou a biblioteca,
por exemplo.
●	Organize as sessões com regularidade.
●	Cada oficina deve ter a duração máxima de duas
horas.
●	Inclua jogos e exercícios que ajudem a inspirar
os participantes, e que os incentivem a partilhar
e criticar os trabalhos com o grupo. E, claro,
momentos de tranquilidade para escrever com
concentração.
●	Escrever deve ser DIVERTIDO! Encoraje a
brincadeira e a experimentação.
●	Não deixe que os jovens se prendam na estrutura e
gramática: isso pode ser ajustado mais tarde.
● Encoraje os escritores a escrever sobre qualquer
assunto que os cative e no formato que
preferirem, seja poesia, não-ficção ou ficção.
●	Deixe que aqueles que querem partilhar o seu
trabalho o façam à vontade.

Pais e professores já deram
testemunho de como a escrita
criativa pode ser benéfica para os
mais jovens, ajudando em tudo desde
melhorar o desempenho académico
até à confiança para falar em público.

Através do projeto READ ON, o parceiro Reino Unido
pôde expandir o seu programa de Spark Young
Writers. Este tem agora 12 grupos de adolescentes,
que se encontram todos os meses para escrever e
partilhar os seus trabalhos.
Os textos de jovens escritores de Portugal, Reino
Unido, Noruega e Irlanda, já fizeram parte de edições
da revista Spark Young Writers, que é publicada
online pelo parceiro do Reino Unido (com os textos
originais e também traduzidos para inglês).
Para os vários parceiros, as atividades de Escrita
Criativa e os seus produtos estão intimamente
ligados aos festivais de literatura, e os trabalhos
são muitas vezes partilhados através destes
mesmos festivais. Alguns parceiros também
organizam clubes de escrita a decorrer no verão, o
que tende a ter bons resultados.
Escritores mais jovens gostam de ter a oportunidade
de escrever o que gostam, principalmente quando
apoiados por escritores profissionais.
Pais e professores já deram testemunho de como a
escrita criativa pode ser benéfica para os mais
jovens, ajudando em tudo desde estudos até à
confiança para falar em público. Os escritores
profissionais também encontram vantagens nestas
atividades, uma vez que os ajudam a desenvolver as
suas técnicas e são oportunidades para trabalho útil
e de valor, que caminha lado-a-lado com as suas
práticas de escrita. Muito deste trabalho será
mantido pelos parceiros do READ ON para lá do
próprio projeto. O parceiro do Reino Unido, por
exemplo, já se comprometeu a continuar os clubes
de escrita mesmo após o final do projeto, bem como
a participar noutras atividades de escrita criativa
para jovens.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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FAN FICTION LAB:
ESCREVE UMA VERSÃO
DA TUA HISTÓRIA FAVORITA
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Fan Fiction, uma prática de leitura e escrita adorada
por adolescentes pelo mundo fora, é uma forma de
escrita na qual os leitores, apaixonados pelo mundo
criado pelo/a autor/a, escrevem versões de ficção
alternativa baseadas no texto original. Leitores das
obras de JK Rowling, Philip Pullman e Terry Pratchett,
em particular, criaram e continuam a criar infinitos
universos de fan fiction, às vezes prequelas ou
sequelas ou até “spin-offs”, que existem de forma
independente das obras originais.
O laboratório de Fan Fiction do READ ON vai mais
longe: queremos garantir que os autores dos textos
originais leem e participam na produção das
narrativas, gerando então diálogo entre o/a autor/a
e os jovens que ficcionaram as suas histórias.
Era, então, vital que os autores participantes do
Fan Fiction Lab do READ ON gostassem de Fan
Fiction. Muitos autores não gostam, e daí este ser o
primeiro cuidado a ter.
Para além disso pedimos também que:
●	Os autores dos livros originais fossem parte
ativa do processo, apresentando-se em
encontros com escritores de Fan Fiction e
dispondo-se a responder às suas perguntas.
●	Os autores dos livros originais fizessem uma
“tour” europeia, visitando tantos parceiros
quantos conseguissem, para conhecerem os
seus jovens fãs.

Algumas dicas para escrever Fan Fiction com
jovens:
●	Os livros e os seus universos têm de ser
familiares. Fantasia e ficção científica prestamse bem a isto, mas pode funcionar igualmente
bem com ficção mais comercial, se conseguirem
escrever sobre a localização/relações/vidas dos
personagens.
●	Os jovens devem ter total controle na escolha do
que escrever e como. Se quiserem transformar o
original em poesia, banda desenhada ou guiões,
ótimo! Deixe-os brincar com as ideias.
●	Dê aos escritores muito tempo para trabalhar.
Este projeto é a longo-prazo, e vale a pena
garantir que têm um semestre ou período inteiro
para se dedicarem sem pressas.
● Deixe-os partilhar o trabalho se eles assim o
desejarem. Abrimos um portal, Fan Fiction, no
website do READ ON para que possam submeter
os trabalhos.
●	Dê aos jovens escritores a oportunidade de
conversar sobre os “universos” nos quais
escrevem, seja uns com os outros ou com os
autores das obras originais.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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BLURANDEVÚ:
JOVENS APRESENTADORES
ENTREVISTAM AUTORES

Se queremos que os jovens participem em eventos e festivais,
temos de garantir que eles se sentem envolvidos no que se passa
em palco. Assim, criámos o Blurandevù, um programa para jovens
produtores e apresentadores, iniciado no Festivaletteratura em
Mantova, Itália, e disseminado pela Europa fora em todos os
festivais ligados ao projeto READ ON.
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Recrutámos equipas de jovens nos festivais de
literatura em Itália, Reino Unido, Irlanda, Portugal,
Noruega e Espanha.
Precisávamos que os membros destas equipas
fossem:
● Jovens apaixonados por livros;
● Interessados em aprender como falar
claramente e com confiança em palco;
●	Dispostos a fazer pesquisa individual e a treinar
as suas capacidades, liderados por organizadores
do festival e entrevistadores profissionais;
● De confiança, pontuais e apresentáveis: são a
imagem do festival.

Descobrimos que:
Formação é essencial
É muito importante que os jovens recebam algum
tipo de treino que os prepare para dar de caras com
autores no palco. O método mais eficiente é o de
oficinas intensivas, que durem dois a cinco dias. No
entanto, sessões semanais nos dias que precedem
o festival também tendem a ter bons resultados. As
oficinas têm de existir em colaboração com os
jovens apresentadores, de modo a que todos se
sintam parte da equipa do festival.
É preciso escolher o líder certo para a oficina
Pela Europa fora, juntaram-se a nós vários
profissionais de diversas áreas para liderar as
oficinas, incluindo jornalistas, locutores de rádio,
editores, professores e autores, habituados tanto a
ser os entrevistados como os entrevistadores.
O que é importante é ensinar aos estudantes que
não há uma fórmula específica para entrevistar em
palco. Têm de estar bem preparados, dispostos a
fazer as suas próprias perguntas, mas também a
ouvir os autores que entrevistam e ajustar-se à
conversa. É essencial que ouçam o que é dito em
palco, bem como que estejam atentos à reação do
público de modo a anteciparem aquilo que
interessa ao mesmo.

O que é vital é ensinar aos
estudantes que não há uma
fórmula específica para entrevistar em
palco. Têm de estar bem preparados,
dispostos a fazer as suas próprias
perguntas, mas também a ouvir os
autores que entrevistam e ajustar-se
à conversa.

Encorajar os jovens apresentadores a fazerem as
suas próprias perguntas – e garantir que os
entrevistados estão de acordo.
É importante que o jovens apresentadores façam as
suas próprias perguntas, e não aquelas que acham
que são esperadas ou obrigatórias. Isto leva muitas
vezes a conversas e debates mais interessantes. Os
autores, ao serem entrevistados por jovens, têm de
estar abertos à possibilidade de receberem
perguntas inesperadas e surpreendentes, e devem
estar dispostos a abrir o jogo quando em conversa
com os jovens apresentadores.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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YOUTHCAST:

PODCASTS E BROADCASTS
Os leitores e escritores mais jovens vivem online. Mas ler e
escrever não tem de significar palavras numa página. Cada vez
mais os nossos jovens escrevem com o objetivo de criar
conteúdo digital, e fazer broadcasts utilizando apenas a
tecnologia que guardam no bolso.
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O projeto READ ON queria ajudar os mais novos a
tirar proveito do seu potencial na utilização dos
telemóveis e com recurso a software de edição
básico e de fácil acesso.

Os jovens aprenderam a formatar a sua escrita para
broadcast, bem como estratégias de gravação,
edição, partilha online, e formas de publicitarem o
seu próprio trabalho.

Para começar:

Todo o conteúdo pode ser encontrado no website
do projeto READ ON website.

● Pergunte-lhes que tipo de programas ouvem.
●	Inicie um diálogo aberto acerca dos podcasts/
entrevistas/canais de Youtube preferidos de
cada um. Incentive-os a pensar nos modos como
estes são estruturados. Peça-lhes para criarem
um plano que reproduza essa mesma estrutura.
●	Peça-lhes que pensem em que tipos de questões
querem perguntar. Como será que vos vão
responder?
●	Pergunte-lhes o que é que já sabem fazer com os
telemóveis e/ou software básico. Ficará
surpreendido/a (e eles também) com o quanto já
sabem!
Em Portugal e na Noruega, os estudantes nas
escolas criaram os seus próprios podcasts, nos
quais utilizaram histórias da sua autoria. Foram
ensinados a usar ferramentas de multimédia, como
tablets e iPads, e foram-lhes dadas sessões de
treino com dois profissionais, que os guiaram na
produção de material.
Os estudantes portugueses também tiveram a
oportunidade de estar presentes num estúdio de
rádio, no qual puderam assistir a um broadcast em
direto. Em seguida, puderam também entrevistar os
locutores e a equipa de produção, para descobrirem
o mais possível sobre os segredos da indústria.
Esta experiência foi especialmente interessante
para os professores que os acompanharam, uma
vez que estes não estavam tão familiarizados com a
tecnologia e o software como os alunos – uma boa
reversão de papéis, que levou os alunos a
ensinarem os professores!
No Reino Unido, na Irlanda e em Espanha, as
oficinas decorreram com grupos pequenos de
jovens escritores, que trabalharam em conjunto
com podcasters e criadores de conteúdo online.

Os jovens aprenderam a
formatar a sua escrita para
broadcast, bem como estratégias
de gravação, edição, partilha online,
e formas de publicitarem o seu
próprio trabalho.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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ANTOLOGIAS:

CRIAMOS TRABALHOS NOVOS ENQUANTO
CELEBRAMOS AS HISTÓRIAS QUE CONHECEMOS
Em toda a Europa, as antologias são
utilizadas para permitir que jovens
e diferentes grupos conheçam e se
interessem por maravilhosas peças
escritas, através de textos escolhidos
por eles próprios e por outros jovens.
14
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Uma boa forma de cativar jovens para a leitura é
permitindo-lhes criar a sua própria antologia,
dando-lhes liberdade para escolherem os seus
textos preferidos ou incentivando-os a criar os seus
próprios textos baseados em temas específicos. Ao
estarem envolvidos na seleção, os jovens sentem
que controlam o conteúdo o que, por sua vez, os
leva a recomendar a leitura a outros.
Os parceiros READ ON de Itália, Reino Unido,
Irlanda e Noruega, trabalharam em conjunto com as
escolas locais para criar antologias, que foram
depois partilhadas em toda a Europa.

Estratégias para experimentar:
●	Trabalhe com um grupo de jovens leitores que
esteja disposto a escolher os seus textos
preferidos, de antologias pré-existentes ou
coletâneas de escrita. Os jovens escolhem os
seus livros preferidos, extratos ou poemas,
criando uma lista de conteúdo. Esta vai a uma
votação, para a escolha das obras que figuram
na versão final da Antologia.
● Escolha um tema para uniformizar as escolhas.
● Peça a jovens escritores que criem oficinas de
escrita ou grupos de conversa para descobrir
quais são os escritores preferidos de outros
jovens, bem como para identificar alguns
elementos-chave que os cativariam numa
Antologia: por exemplo, um triângulo amoroso
ou uma narrativa passada em Central Park. Use
estas ideias nas histórias.
● Convide o autor a enviar um rascunho da sua
história para obter feedback dos alunos.
●	Convide o autor a visitar o grupo quando a
história conjunta estiver terminada. Esta visita
pode mesmo ser utilizada para o lançamento da
Antologia, incentivando outros jovens a
participarem.
● Considere transformar a Antologia recém-criada
num livro impresso, de modo a permitir a
distribuição do mesmo pelos participantes e
também por escolas e bibliotecas.
● Organize um evento com todos os autores com
textos publicados na Antologia, discutindo os
desafios de escrever contos a partir das
solicitações de um grupo de jovens. Os autores
podem também ser entrevistados pelos alunos
– para mais informação sobre como fazer as
entrevistas, consulte a página 10.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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Apercebemo-nos que os
alunos investem mais nos
livros e estão mais dispostos a ler
coisas diferentes se tiverem
conhecido o/a autor/a.

PASSAPORTES:

HISTÓRIAS DOS NOVOS EUROPEUS

Em toda a Europa, o projeto READ ON dá aos jovens a oportunidade de
ouvir histórias e experiências partilhadas por escritores cujas
famílias imigraram para a Europa. Através de festivais, eventos, e
visitas às escolas, os jovens envolvem-se em narrativas que nunca
chegariam até eles sem iniciativas como esta e, assim, conhecem
vidas muito diferentes das suas.
16
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Para fazer o seu próprio evento Passaporte:
●	Sugira que os alunos leiam textos ou obras do
autor antecipadamente.
●	Peça aos estudantes que se voluntariem para
receber o/a autor/a, entrevistá-lo/a, e partilhem
as suas próprias histórias e experiências.
● Dê aos alunos tempo e espaço para produzirem os
seus próprios textos com base nos temas
abordados durante as visitas: estes podem variar
muito, desde os direitos das mulheres, cultura de
gang, o que significa existir dentro de uma
cultura, ser um refugiado, viver com trauma
pessoal, familiar, ou nacional, ou até não ter país.
● Celebre a escrita dando aos estudantes a
oportunidade de ler as suas peças de escrita ou
fazer delas uma performance, se eles assim o
desejarem.
O principal objetivo desta atividade é dar abertura a
experiências de vida e culturas diferentes,
fomentando maior compreensão de outras
perspetivas e mostrando a influência que a
literatura pode ter neste processo, como uma
experiência de paz e de unificação.
Tentamos, por isso, trabalhar com autores cuja
herança seja de fora da Europa e, por vezes, com
jovens com origens semelhantes às dos autores. A
atividade Passaportes é baseada na partilha e na
quebra de barreiras que podem surgir destas
diferenças.
Os jovens têm a oportunidade de escrever sobre as
suas próprias experiências de imigração e os
autores partilham também como foi para eles viver
numa cultura que lhes é estranha. Tanto os jovens
como os autores podem trabalhar uma grande
variedade de géneros literários: já tivemos eventos
de poesia, prosa e escrita de guiões, entre outros.

Eventos como este fizeram parte do
Festivaletteratura, em Itália, bem como do
Literature Festival em Birmingham, Reino Unido, no
qual os autores visitam escolas locais durante a
semana do festival.
Na Noruega, o festival SILK e a Escola Secundária de
Haugaland, que fica na proximidade, trabalharam
em conjunto para que os autores que participaram
no festival pudessem também ir a escolas, para
participarem em oficinas e eventos com jovens.
Na Irlanda, o festival literário West Cork criou
eventos Passaporte no qual se discutiram temas
que afetam tanto imigrantes recentes como
“nativos” irlandeses: a conversa foi em torno da
noção de identidade irlandesa atual.
Em Espanha, o festival FLIC (organizado por
Tantàgora) juntou-se a PEN Català para trazer
histórias de refugiados recentes para a Catalunha,
para serem lidos e analisados por jovens da região.

Os jovens envolvidos nesta atividade são
incentivados a pensar em conceitos de identidade e
estereótipos culturais, e os autores partilham as
formas como as suas heranças culturais são
refletidas na escrita.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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NOVELAS GRÁFICAS E
BANDA DESENHADA:
PENSAR SOBRE A ESCRITA E LEITURA
DE FORMA DIFERENTE

As novelas gráficas e a banda desenhada são
excelentes formas de envolver leitores relutantes,
ou aqueles que não gostam de páginas de texto
sem fim. Novelas gráficas são também ótimas
formas de seduzir aqueles que estão a aprender
uma língua nova (como imigrantes, por exemplo),
incentivando-os a ler nessa nova língua.
A atividade READ ON, My Life In Strips, tem como
foco as novelas gráficas. Curtas tiras de banda
desenhada são criadas por jovens na Irlanda, Itália,
Noruega e Portugal e Espanha.
Para envolver os seus jovens, experimente:
●	Procure novelas gráficas de autores locais ou
escritas na sua língua. Pode também pedir aos
jovens leitores ou escritores que nomeiem os
seus preferidos.
●	Garanta que a sua biblioteca local/escolar
possui algumas novelas gráficas.
●	Sugira que algumas das escolhas para a
atividade Read More (veja a página 4 para mais
informação) sejam novelas gráficas e bandas
desenhadas.
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● Pergunte aos seus jovens leitores o que gostam
de ler e se podem falar um pouco acerca disso.
● Começar uma competição na qual os jovens
escritores criam as suas próprias bandas
desenhadas.
Na Irlanda, Espanha e Itália, todos os anos há
oficinas com autores e ilustradores de BD. Os
grupos trabalham com o objetivo de criar as suas
próprias obras com base no tema que lhes é dado
pelo projeto.
Em Itália realiza-se também uma exposição anual
destes trabalhos no Festivaletteratura. Os finalistas
participam num evento do Festival com alguns
autores de banda desenhada.
Todos os anos o trabalho dos jovens é enviado para
uma competição europeia entre os parceiros do
projeto READ ON. Cada parceiro cria também uma
brochura impressa com os trabalhos de cada ano,
que é lançado num evento escolar ou num Festival.
Os trabalhos artísticos podem também ser
partilhados noutros festivais envolvidos no projeto
READ ON na Europa.

www.readon.eu

Ilustrador / Autor: Amy O’ Sullivan, Writer: Theo O’ Halloran

Ilustrador / Autor: Siri Svendsen, Ida Ornes Havorsen, Eili Gabrielsen Vold

Ilustrador / Autor: Linn Isabel Eielsen

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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ILUSTRAÇÃO:

LIGANDO A ESCRITA COM A REDE EUROPEIA
DE ILUSTRAÇÃO

Ler e escrever não
devem ser práticas
limitadas aos livros
tradicionais
20
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Na Noruega, a escola de Haugaland organiza
oficinas anuais para 100 alunos de artes e design.
Os alunos selecionam uma trabalho para submeter,
que é depois pontuada por um júri local, e a seleção
final é enviada para a FLIC para uma avaliação final.
No primeiro ano do seu envolvimento, dois
estudantes Noruegueses estavam entre os
vencedores e foram até Barcelona com um
professor, para receberem o seu prémio e
participarem em algumas atividades do Festival
FLIC. Esta oportunidade extraordinária permitiu aos
estudantes conhecer profissionais das áreas de
design e arte, bem como aprender mais sobre estas
indústrias.
Ler e escrever não devem ser práticas limitadas aos
livros tradicionais. Um dos parceiros do READ ON,
Tantàgora, que todos os anos organiza o Festival
FLIC, em Madrid e Barcelona, abre-nos caminho e
garante que a ilustração é também parte integrante
do projeto READ ON desde o início.
Através dos festivais FLIC, Tantàgora organiza e
mantém a Rede Europeia de Ilustração para alunos
que estudam arte e design no secundário, bem
como estudantes universitários de artes. A rede
estende-se também até jovens profissionais que
trabalhem nestas áreas e serve para promover a
relação entre literatura e ilustração.
Mais de 500 estudantes de 15 escolas europeias
fazem parte da Rede Europeia de Ilustração, o que
significa que estes têm acesso exclusivo a
determinadas partes do Festival FLIC de Design,
que tem lugar anualmente, em novembro, no
Museu do Design, em Barcelona.

Em Portugal, mais de 100 estudantes de arte de
escolas diferentes juntam-se anualmente em
oficinas de ilustração. Os alunos criam peças com
base no tema que lhes é dado, e os melhores são
enviados para o FLIC para a avaliação final. Em
2018, a Categoria Júnior teve um vencedor
português e, em 2019, o parceiro português teve
duas menções honrosas nos 10 finalistas nessa
mesma categoria.
Através da Rede Europeia de Ilustração, o Festival
FLIC conseguiu identificar jovens ilustradores com
talento e mostrar os seus trabalhos, tanto a nível
nacional como internacional. Deu também a estes
jovens a oportunidade de conhecer outros
designers e ilustradores amadores de outros
países, dando-lhes acesso a novas redes e
contactos. Também permite que os estudantes
contactem com profissionais das áreas de Design,
Arquitetura e Ilustração, abrindo-lhes portas para
carreiras talvez nunca antes consideradas.

Todos os anos os alunos são convidados a
submeter trabalhos, de acordo com um tema
específico, para o prémio de ilustração FLIC
Illustration Award. O trabalho tem sempre de ser
criado como resposta a um pedaço de texto e tem
de ser apresentado em 3D, o que cria alguns
desafios extra.
Desde o início do projeto READ ON, em 2017, que
alunos de escolas na Noruega, de Portugal e da
Irlanda também participam.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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ALCANÇAR O
PÚBLICO-ALVO:

LEVANDO OS JOVENS AOS EVENTOS
Não há dúvida que os públicos adolescentes gostam de
eventos. Mas ainda assim sabemos que um festival de leitura
ou uma entrevista com um autor não os vai cativar da forma
que gostaríamos. Sentem-no demasiado formal e demasiado
parecido com uma aula de escola ou universidade.
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Através do projeto READ ON concluímos que
chegamos mais longe e envolvemos mais
adolescentes quando moldamos o próprio evento
ao público-alvo, e estes podem participar na
criação do evento, sentindo-se parte do mesmo.
Algumas ideias:
●	Recrute uma equipa de jovens produtores que
possam trabalhar com uma equipa de um
evento/festival que os ajude a criar o seu próprio
evento. Contacte escolas ou grupos de jovens
(como os Spark Young Writers do Reino Unido), e
faça apelos para que adolescentes se
candidatem.
●	Antes da organização do evento, coloque ideias
nas redes sociais que permitam analisar o nível
de interesse e receber feedback (especialmente
sondagens no Twitter ou Instagram, bem como
comentários – ambos tendem a ter boas
interações).

O evento tem de ser a uma hora
que faça sentido para
adolescentes; peça-lhes a opinião
numa sondagem nas redes sociais!
No Reino Unido, os sábados à tarde
funcionam bem.
● O evento deve ser sem custos ou de baixo custo
para maximizar o número de participantes.
●	Peça aos jovens produtores que trabalhem o
marketing. Utilize a linguagem deles e preste
atenção a onde eles procuram notícias/
recomendações/informação. Se quer publicitar os
seus eventos para jovens, não fique à espera que
eles os encontrem nos sítios que para si são óbvios.
●	Pense em mudar a forma de fazer as coisas. Se
os adolescentes lhe dizem que se interessam
por música, porque não um evento sobre
escrever letras de músicas? Se eles querem
saber mais sobre jornalismo, convide um
jornalista para uma entrevista.
●	Quando o seu evento estiver montado, garanta
que o publicita bem através das redes sociais. O
Instagram é especialmente bom para este efeito.
Peça a outros participantes que o façam nas
suas redes também.

Alguns exemplos:
Em Portugal, o Agrupamento de Escolas Carlos
Gargaté perguntou aos alunos o que é que eles
esperavam do projeto. Os alunos disseram que
gostavam de criar o seu próprio festival, e assim
nasceu o READ ON ALMADA em Maio de 2018. Os
alunos adoraram e o Festival foi tão popular que foi
repetido nos anos seguintes.
Em Espanha levaram a cabo grupos de pesquisa em
3 locais diferentes, com mais de 300 alunos, de
modo a recolher informação sobre os hábitos de
leitura dos jovens. A informação recolhida foi
depois utilizada para melhorar eventos no
programa do Festival FLIC e outros eventos em
Espanha.
Na Irlanda, o West Cork Music quis entender melhor
os interesses dos jovens em relação a eventos
literários. Fizeram uma pesquisa no formato de
inquérito, perguntando aos alunos de escolas
locais o que é que gostavam de ler, quem gostariam
de ver no festival, e o que é que os encorajaria a
participar. Este inquérito foi o primeiro, nunca
antes a organização tinha pedido opiniões deste
grupo demográfico, e os resultados permitiram e
continuam a permitir uma programação mais
informada e cuidada.
No Reino Unido, os grupos Spark Young Writers (que
realizavam encontros mensalmente e em pessoa na
região de West Midlands) passaram a reunir online
a partir de Janeiro de 2020, utilizando sugestões de
escrita vindas do Instagram e outras partilhadas
através de curtas sessões de escrita criativa no
website Spark, que depois eram passíveis
partilhadas nas redes sociais. Isto permitiu que
alguns jovens escritores, que raramente tinham
oportunidade de fazer deslocações para as
reuniões, continuassem a participar e a tomar o seu
lugar na comunidade de escrita criativa.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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READ ON WEB:

UM ESPAÇO ONLINE PARA JOVENS
LEITORES E ESCRITORES
O nosso público alvo é formado por jovens de idades
compreendidas entre os 12 e os 19 anos. Estes jovens vivem
online, muito mais do que qualquer outra geração. O consumo de
conteúdo digital não os afasta da leitura ou da escrita criativa,
podendo até fazer o contrário. Nós focámo-nos em desenvolver o
nosso espaço online para eles: www.readon.eu.
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Quisemos criar um website que fosse tanto sobre o
projeto READ ON como um espaço para os jovens
leitores e escritores poderem partilhar os seus
trabalhos e conversar uns com os outros sobre
livros e escrita.
O website READ ON tem uma secção
“Comunidade”, da qual constam cinco áreas
principais nas quais os mais jovens podem
participar:
●	Book Reviews: análises e opiniões de leitura
partilhadas por jovens.

Quisemos criar um website
que fosse tanto sobre o
projeto READ ON como um espaço
para os jovens leitores e escritores
poderem partilhar os seus
trabalhos e conversar uns com os
outros sobre livros e escrita.
READ ON
https://www.readon.eu

●	Book Advising: partilha de recomendações de
autores sobre o que ler a seguir com base nos
livros que cada um mais gosta.
● Fan Fiction Lab: um espaço onde adolescentes
podem submeter os seus textos de escrita
criativa baseados em obras pré-existentes (ver
página 8 para mais informação).
●	Ask the Author: espaço para sessões de
perguntas e respostas com autores.
●	Save My Story: autores recorrem à nossa rede de
jovens escritores para pedir ajuda na resolução
de dilemas nas suas obras em curso.

READ ON
https://www.readon.eu

Com o envolvimento de jovens europeus e com
conteúdo nas seis línguas que fazem parte do
projeto READ ON, o READ ON Web é também a parte
que se pode manter ativa mesmo depois do final do
projeto em Novembro 2021.
Se quer envolver os jovens online, tente estas
estratégias:
●	Crie um ambiente digital que seja acolhedor e
seguro para adolescentes.
● Trabalhe o conteúdo de modo a criar interações
de valor entre escritores e jovens leitores.
● Encontre formas de transportar conversas sobre
livros para o meio digital.
●	Facilite o processo de pesquisa, fornecendo
ferramentas de fácil acesso, como dicas de
leitura de especialistas como bibliotecários,
vendedores de livros, jornalistas, autores, mas
também os seus pares, amigos e colegas.
●	Permita que os jovens se encontrem online,
abrindo diálogos e criando redes com outros
jovens leitores e entusiastas da escrita.

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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ONDE ESTAMOS
IRLANDA:

HAUGALAND
VIDEREGÅENDE
SKOLE

WEST CORK MUSIC,

NORUEGA

BANTRY, WEST CORK

ITÁLIA:

FESTIVALETTERATURA, MANTOVA, ITÁLIA

NORUEGA:

SILK

HAUGALAND VIDEREGÅENDE

NORUEGA

SKOLE, HAUGESUND

NORUEGA:

SILK, SKUDENESHAVN,

WEST CORK MUSIC

OESTE DA NORUEGA

PORTUGAL:

IRLANDA

AGRUPAMENTO DE

WRITING WEST
MIDLANDS

ESCOLAS CARLOS GARGATÉ, ALMADA

ESPANHA:

REINO UNIDO

TANTÀGORA, BARCELONA E MADRID

REINO UNIDO:

WRITING

WEST MIDLANDS, BIRMINGHAM

AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS
CARLOS GARGATÉ

PORTUGAL

TANTÀGORA
SERVEIS
CULTURALS

FESTIVALETTERATURA

ITÁLIA

ESPANHA

REDES SOCIAIS
Siga o que se passa na Europa através de #ReadOnEU on Twitter, Facebook e Instagram.
Também pode seguir cada instituição:
IRLANDA:
@westcorkmusic
@wcorklitfest
@westcorkliteraryfestival
ITÁLIA:
@Festivaletteratura
@festletteratura
	@Festivaletteratura
@readonproject
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NORUEGA: HAUGALAND
@haugalandvg
@haugalandvgs

ESPANHA:
@tantagora and
@flicfestival

NORUEGA: SILK
Silklitteratur

REINO UNIDO:
@writingwestmids

PORTUGAL:
Read On Portugal
@readonportugal

www.readon.eu

QUEM SOMOS
IRLANDA: WEST CORK MUSIC iniciou-se em 1995.
Situa-se em Bantry, Co. Cork e faz 3 festivais anuais
de classe mundial no sudeste da Irlanda. Os
festivais são o West Cork Chamber Music Festival, o
West Cork Literary Festival e o Masters of Tradition.
Para além dos festivais e concertos, West Cork
Music também oferece atividades do cariz
educativo, tanto como parte de festivais como de
retiros, e através de programas de música na
escola, como o “Tuning Up” em parceria com o Cork
County Council. www.westcorkmusic.ie
ITÁLIA: FESTIVALETTERATURA é um dos eventos
culturais anuais mais antecipados de Itália. Desde o
seu início em 1997, este festival de cinco dias
proporciona encontros com autores, sessões de
leitura, performances e concertos. Já nele
participaram artistas de todo o mundo, que se juntam
em Mantova, no norte de Itália. Festivaletteratura
recebe frequentemente escritores e poetas famosos
de todo o mundo, algumas das vozes mais
interessantes da literatura moderna, ensaístas,
artistas e cientistas. Festivaletteratura tem um
especial foco nos jovens: muitos dos eventos,
performances e oficinas ao longo dos vários dias são
especialmente pensados para os mais novos ou para
serem apreciados por jovens e adultos de igual
forma. www.festivaletteratura.it
NORUEGA: SILK (FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA E
LITERATURA DE SKUDENESHAVN) é o maior festival de
literatura organizado por uma pequena terra
norueguesa. O objetivo do Festival é fomentar a
paixão por leitura e literatura e, na sua curta
existência, cresceu, tendo agora mais de 5,000
visitantes e 70 eventos anuais, que ocupam a
pequena aldeia de pescadores de Skudeneshavn,
na costa oeste da Noruega. Além deste Festival
público, autores tanto noruegueses como
estrangeiros também organizam oficinas e
conversas em escolas primárias, secundárias e
profissionais, num programa com mais de 80
eventos anuais. www.silkfestival.no
NORUEGA: HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE é uma
escola profissional para estudantes de idades

compreendidas entre os 16 e os 19. A maioria destes
estudantes têm aulas durante dois anos, antes de
serem colocados em empregos também eles de dois
anos, dos quais saem com a respetiva certificação.
Haugaland também tem programas de
aprendizagem de um dia por semana para
trabalhadores-estudantes, e programas de ensino e
reabilitação em prisões na zona de Haugesund. O
grande foco de Haugaland tem sido melhorar a
literacia, sabendo bem o impacto que isto pode ter
na carreira, vida e opções futuras dos estudantes.
Este foco levou Haugaland a abraçar esta iniciativa e
ajudar a desenvolver o projeto READ ON.
www.haugaland.vgs.no
PORTUGAL: O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS
GARGATÉ tem alunos desde o Jardim de Infância até
ao nono ano de escolaridade, com idades
compreendidas entre os 4 e os 15 anos. Este
Agrupamento localiza-se em Almada, 20 kms a sul
de Lisboa. O Agrupamento está, desde o início do
projeto, empenhado em trabalhar em conjunto com
outros parceiros europeus e tem sido o parceiro
português em diversos Projetos Educacionais
Europeus ao longo dos anos. http://aecg.pt/pt
ESPANHA: TANTÀGORA, onde decorre o Festival FLIC
para crianças e jovens, entre outros eventos, foi
fundado em 1993, desenvolve o seu trabalho na
Catalunha, em Espanha, e internacionalmente. O
seu foco é promover a literatura oral e escrita, e
mistura a palavra escrita com outras formas de arte
como ilustração, música, artes visuais e teatro.
www.tantagora.net
REINO UNIDO: WRITING WEST MIDLANDS é a agência de
desenvolvimento literário para as West Midlands no
Reino Unido e é também um Arts Council England
National Portfolio Organisation. Existe para apoiar
projetos de escrita criativa e escritores. Para além
do seu trabalho com escritores adultos, dá também
a oportunidade a jovens escritores para
desenvolverem o seu interesse em escrita criativa
através do programa Spark Young Writers. Organiza
também festivais e eventos, tal como o Festival de
Literatura de Birmingham e a Conferência Nacional
de Escritores de periodicidade anual.
www.writingwestmidlands.org

Pode encontrar-nos no Instagram, Facebook e Twitter em 6 línguas diferentes: #ReadOnEU
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