ANEXO I

PROJETO BÁSICO

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROJETO DE FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA DE AGENTES DE LEITURA

1 APRESENTAÇÃO
A Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) da Fundação Biblioteca
Nacional, vem desenvolvendo ações de promoção de leitura voltadas à inserção social
de jovens e adultos, definindo etapas e metodologias específicas de capacitação para
que atuem em suas comunidades com responsabilidade social e comprometimento
ético, desenvolvendo talentos, saberes e fazeres para compartilhar experiências de
interpretações e de leituras de mundo por meio da arte e da cultura, proporcionando às
comunidades envolvidas o acesso à produção cultural através de processos críticos e
inventivos de compreender, criar e transformar o mundo a partir de suas próprias
realidades.
Em 2009, integrando o Programa Mais Cultura, vinculado ao Eixo “Cultura e
Cidadania”, a DLLLB, no âmbito da Secretaria de Articulação Institucional, instituiu o
Projeto Agentes de Leitura, e, em um escopo nacional, ofereceu a Estados e
municípios signatários do Programa, como uma opção para o investimento na
transformação social através da leitura de jovens com idade de 18 a 29 anos. Foram
assinados 28 (vinte e oito) convênios com entes federados de 11 (onze) Estados, que
buscaram incluir os Agentes de Leitura no plano de implementação do Programa Mais
Cultura em seus territórios.

2 OBJETIVO
Desenvolver o Projeto de Formação Pedagógica para formação de agentes de leitura,
com encontros presenciais e Educação a Distância, para que possam, a partir da leitura,
da dinamização de acervos e de práticas leitoras compartilhadas, promover a ação
cultural como estratégia para inclusão social e desenvolvimento humano, favorecendo a
democratização dos saberes, a construção da identidade e da cidadania e promovendo a
integração entre comunidades, escolas, bibliotecas e pontos de leitura.
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3 PÚBLICO-ALVO
O Edital de seleção pública de instituição para implantação do Projeto de Formação
Pedagógica de Agentes de Leitura tem como público-alvo órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, bem como as Instituições
Privadas Sem Fins Lucrativos cuja finalidade se relacione diretamente às características
do programa e ação aos quais concorrerão.

4 JUSTIFICATIVA
Dar continuidade ao programa de Formação Pedagógica de Agentes de Leitura iniciado
em 2009 pela Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, no âmbito da
SAI/MinC, com o objetivo de promover a capacitação e prestar o suporte pedagógico
necessário ao trabalho de campo dos agentes de leitura do Projeto Agentes de Leitura ,
desenvolvidos pela Coordenadoria Geral de Leitura da DLLLB/FBN.

5 FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
O projeto será implementado por meio do repasse de recursos financeiros a entidade
pública ou privada sem fins lucrativos selecionada pelo Edital de Chamamento Público
nº xxxxx/2013 – DLLLB/FBN, que será conveniada para realizar a Coordenação
Pedagógica Nacional do Projeto Agentes de Leitura.

6 EQUIPE RESPONSÁVEL
A responsabilidade pela gestão do convênio ficará a cargo da Diretoria do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas da Fundação Biblioteca Nacional, através da
Coordenadoria Geral de Leitura.

7 METODOLOGIA E EIXOS TEMÁTICOS
7.1 Metodologia do Projeto de Formação
A formação ocorrerá em duas fases: através de encontros presenciais (40 horas iniciais
+ 96 horas de formação continuada) e encontros online (EAD), em uma ação integrada
de formação de leitores.
Tendo em vista a distribuição dos agentes de leitura em 11 (onze) estados brasileiros, a
formação presencial inicial se dará através de “capacitadores locais”, que serão os
multiplicadores em seus grupos de agentes de leitura, e acompanharão o planejamento
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da formação continuada dos Agentes ao longo de 12 (doze) meses do trabalho em
campo.
Estima-se que serão formados, na segunda etapa de implantação do Projeto de
Formação Pedagógica, um número aproximado de 900 (novecentos) agentes de leitura,
através da ação direta de aproximadamente 35 (trinta e cinco) capacitadores locais
indicados pelos Gestores dos convênios do Projeto Agentes de Leitura.

7.2 Eixos temáticos do Projeto de Formação Pedagógico
7.2.1 Curso presencial inicial – 40 horas
Seguindo-se o que foi desenvolvido na 1ª etapa do Projeto de Formação Pedagógica de
Agentes de Leitura (2009 e 2010), o programa deverá ser concebido sobre três eixos
principais: sensibilização, formação e engajamento, articulando-se, para tanto, acervos
pessoais, coletivos, sociais e institucionais.
Tendo em vista a participação da equipe técnica da Diretoria do Livro, Leitura,
Literatura e Bibliotecas no curso presencial inicial, este deverá acontecer no Rio de
Janeiro.
7.2.2 Formação continuada – 96 horas
Os Gestores dos convênios, em cada local, elaboram um planejamento de formação
continuada, sob a supervisão e acompanhamento da Coordenação Pedagógica Nacional,
definindo temas diversificados de modo a apoiar, pedagogicamente, os Agentes nas
atividades de promoção de leitura nos locais onde atuam.
7.2.3 Encontros online - EAD
A instituição selecionada pelo Edital de Chamamento Público deverá criar a plataforma
de EAD, capaz de dar o suporte pedagógico online, com tutoria, atendendo e
acompanhando os agentes de leitura durante os 12 (doze) meses de seu trabalho em
campo.
Pela experiência acumulada na 1ª etapa da formação pedagógica dos agentes, o curso
EAD deverá ser construído sobre três eixos: construção do olhar, construção da palavra
e construção do contexto, devendo ser trabalhado em 4 (quatro) módulos, cada um com
carga horária de 8 horas e duração de um mês.
7.3 Materiais Pedagógicos
A instituição selecionada pelo Edital de Chamamento Público contará com os materiais
pedagógicos de apoio ao trabalho dos capacitadores e agentes de leitura elaborados na
1ª etapa de desenvolvimento do Projeto de Formação Pedagógica de Agentes de Leitura,
que deverão tornar-se documentos de referência para o processo de formação dos novos
Agentes de Leitura na sua 2ª etapa de implantação, podendo, entretanto, propor a
criação de novos conteúdos para a requerida formação.

8 RESULTADOS DO PROJETO
Os resultados esperados com a implantação do Projeto de Formação Pedagógica de
Agentes de Leitura são:
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a) a capacitação de jovens e adultos para atuar em suas comunidades como agentes
de leitura, através de capacitadores locais, seguindo uma metodologia criada
especificamente para as ações de leitura da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura
e Bibliotecas da FBN;
b) a formação de toda a equipe que se envolverá no projeto pedagógico, seja, agentes
de leitura, capacitadores locais e os tutores da Plataforma de EAD;
c) a integração da sociedade com os espaços públicos de sua cidade: espaços
culturais, escolas, bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, bibliotecas
escolares, escolas, e outros que tenham recebido recursos ou tenham sido
implantados com recursos do Ministério da Cultura;
d) o desenvolvimento de plataforma EAD para o curso a distância dos agentes de
leitura, e o acompanhamento de suas atividades durante todo o tempo em que
estiverem em campo;
e) a preparação e o acompanhamento de todas as etapas da formação pedagógica dos
Agentes de Leitura, com vistas à propiciar-lhes o suporte necessário ao trabalho de
campo que irão realizar durante 12 meses.
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