
Os Sistemas Educativos Europeus têm há muito lutado por assegurar oportunidades 
de aprendizagem iguais para todos os estudantes. Tem estado no centro destas 
preocupações proporcionar oportunidades iguais às raparigas e aos emigrantes; dar 
estas oportunidades a rapazes é um aspeto relativamente recente, mas tem vindo a 
afirmar-se como uma questão absolutamente urgente. Na Europa, há uma 
necessidade enorme de prestar especial atenção ao desenvolvimento de atitudes de 
literacia dos rapazes adolescentes, uma vez que se trata de um grupo em risco. 
Muitos estudos ligam o insucesso académico dos rapazes adolescents ao seu baixo 
envolvimento com a leitura, considerando que os rapazes da escola secundária são o 
grupo mais inclinado a afirmar que a leitura é aborrecida, que acham difícil 
encontrar livros interessantes e que só lêem na escola. 

Por esta razão, o projeto Boys Reading tem como objetivos fazer da leitura uma 
parte integrante da vida dos rapazes entre os 11 e os 15 anos de idade. 
O consórcio do projeto considera que isto só pode ser atingido se os rapazes 
adolescentes adquirirem controlo sobre as leituras e forem capazes de escolher os 
livros que satisfazem as suas necessidades e interesses. Dirigir-se, de facto, às 
necessidades dos rapazes exige diálogo e um esforço coletivo de todos os  parceiros 
envolvidos na educação, incluindo os governos, educadores, pais e membros da 
comunidade.  

O Projeto Boys Reading tem os seguintes objetivos: 

 Aumentar a motivação e o interesse dos rapazes para ler e escrever de modo a 
ultrapassar o fosso de género 

 Abrir as escolas a materiais apelativos, incluindo os digitais, para tornar a 
leitura e a escrita relevantes para as preferências individuais dos rapazes 

 Facilitar o contacto com modelos masculinos envolvidos na leitura e 

 Desenvolver iniciativas com o objetivo de tornar o desenvolvimento da 
linguagem engraçado e apelativo para os rapazes adolescentes. 

Estudo de caso 2  
Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, Castelo Branco: 
Número  e nível dos alunos: 15; nível: 8º ano (12-13 anos, só 
rapazes). “Imagens sobre palavras e palavras sobre imagens: 
a arte narrativa na banda desenhada, novela gráfica e 
palavras ilustradas» Esta unidade utilizou alguns dos livros do 
estudo de caso 1: 

 

 Oliver  e as Perucas do Mar 

 Blacksad Amarelo 

 Os contos de Dunk e Egg. A Espada Ajuramentada. 

 Como ser um pirata. 

 Mas também outros livros: 

 Almeida, Irmão Lobo/ Brother Wolf  

 Delisle, Pyongyang, Uma viagem à Coreia do Norte 

 Tamaki and Tamaki, Finalmente o verão 

 
A abordagem centrou-se em sugestões de leitura a partir de 
excertos de livros e da sua ligação às tecnologias, tais como o 
padlet, glogster, twitter. Também envolveu leitores mais 
velhos que fizeram sugestões de leitura a alunos mais novos 
na biblioteca da escola.  
Esta planificação 
desenvolveu-se com alunos 
de 8º ano na biblioteca da 
escola. 

A planificação foi dividida em 
3 aulas cada uma, com um 
tópico geral: «Conhecer textos visuais», «Como motivar os 
alunos a ler alguns livros a partir das imagens e de atividades 
de pré-leitura», «Compreender a interacção entre imagem e 
palavra». 
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Estudo de Caso 1  
Centro de Promoção da Leitura Serra da Estrela – CPLSE; Número e 
nível dos alunos: 115 (63 rapazes); nível:  5º, 6º, 7º (10-13 anos): 
“Imagens sobre palavras e palavras sobre imagens”. Os grupos em 
cada classe foram organizados só com rapazes ou raparigas.  

LIVROS  

 Kinney, Diário de um Bananay, número 9 The Long Haul 

  Díaz Canales e  Guarnido, Blacksad Amarelo 

 Martin (adaptado de Avery; Art: Miller). Os contos de 
Dunk e Egg. A Espada Ajuramentada  

 Magalhães, O Estranhão. Acordem-me quando isto 
acabar 

 Reeve and McIntyre, Oliver e as Perucas do Mar  

 Cowel, Como ser um Pirata 

 Masannek, As Feras do Futebol. Julian the Mighty 

 Saint-Exupéry, O principezinho 

As aulas foram organizadas como se fosse uma campanha eleitoral de 
um livro, envolvendo as novas tecnologias como suporte. Todo o 
evento for organizado à volta de um objetivo: ganhar leitores para o 
livro mais votado. 

A planificação foi implementada na aula de Formação Cívica. As aulas 
aconteceram enquanto estava a decorrer a campanha eleitoral para o 
presidente da república Portuguesa (Dezembro 2015 – Fevereiro 
2016), mostrando a importância de um ensino contextualizado. 

A planificação: 4 aulas, com um tópico geral: “Conhecer textos 
visuais”, “Campanha eleitoral do livro” (2) e a última “Parceiros de 
Leitura”. 

Foi atribuído um prémio à melhor campanha em suporte digital:  “Os 
contos de Dunk e Egg. A Espada ajuramentada”, organizada por um 
grupo de rapazes (74 dos 115 participantes votaram nesta 
campanha). Suporte Digital: disponível no blog da escola, “Boys 
Reading”: cplserradaestrela.blogspot.pt. 

ESTUDOS DE 

CASO  
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DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES 



Benefícios 

 Motivação dos leitores relutantes para a leitura. 

 Desenvolvimento do pensamento crítico e do 
conhecimento do mundo através da leitura. 

 Conhecimento de diferentes categorias e 
subcategories literárias. 

 Desenvolvimento da criatividade, no que diz respeito à 
escrita e à criação de imagens tanto em suporte papel 
como usando as TIC. 

 Desenvolvimento da capacidade de trabalhar em 
equipa.  

 Desenvolvimento de competências de diálogo.  

 Envolvimento num projeto diferente e possibilidade 
de partilhar ideias com estudantes de outros países.   

Incluir nas bibliotecas das escolas mais livros que possam interessar os rapazes.  
Relacionar a tecnologia com a literatura. 

As bibliotecas e salas de aula devem estar melhor equipadas com computadores e outros equipamentos multimedia.  
A abordagem interdisciplinar é uma forte motivação.  

 
Razões para usar a literatura na educação: 

Aumenta o envolvimento dos estudantes na leitura e a sua participação nas aulas.  
Tem impacto nas atitudes dos estudantes em relação aos leitores que já possam existir no grupo. 

É uma boa ponte para outros tipos de conhecimento, como História e acontecimentos reais. 
Cria pontes entre a literature tradicional e a contemporânea.  

Aumenta o envolvimento dos rapazes na leitura e nos debates da sala de aula, usando textos familiares e recursos de 
outros media.  

Contribui para que os estudantes se sintam mais próximos das suas áreas de interesse (se os temas forem motivadores) e 
das ferramentas educativas.  

Contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos professors. 
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Desafios 
 

 Tentar sensibilizar os decisores políticos para a dissemi-
nação dos resultados do projeto de forma a que estes 
possam ter impacto em mudanças dos curricula, os quais 
poderão incluir algumas das conclusões desta pesquisa. 
Por exemplo, no caso do contexto português, tentar mo-
tivar o Comissário do Plano Nacional de Leitura, o Dire-
tor da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibli-
otecas e outros responsáveis de instituições sociais e 
educativas, públicas e privadas. 

 Depois da finalização do projeto, continuar com a imple-
mentação em escolas e bibliotecas a nível nacional, em 
várias regiões. 
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RESULTADOS 

“O género de livros e de temas escolhidos para a 

leitura têm de atrair o interesse dos rapazes (novelas 

gráficas, bandas desenhadas, humor). O 

envolvimento dos estudantes e as atividades de 

avaliação que realizaram relacionadas com a leitura 

[motivaram os rapazes]”  

Carla Nunes, Escola Afonso de Paiva, Castelo Branco, 

3.º Ciclo. 

 

 

“Usar as novas tecnologias motivou os rapazes para a 

leitura” 

Sílvia Belchior, Escola Frei Heitor Pinto, Covilhã, Ensino 

Básico (1.º e  3.º Ciclo). 

 “Não sabíamos que havia projetos e investigação sobre este tópico e 

se não tivéssemos participado na Formação “Boys Reading” nunca 
teríamos estado atentos a estes aspetos, os quais são muito úteis 

para a nossa prática”  
Joaquim Ponciano, Escola Afonso de Paiva, Castelo Branco, 3.º Ciclo. 


