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Entrevista com 

escritores locais 

 
 

 

 

 

 

Conhecer o processo de escrita e o ofício de 

escritor, a partir do relato das experiências de 

autores que nasceram ou vivem na região, 

aproxima meninos e meninas dos livros, 

despertando a curiosidade e o interesse pela 

escrita e pela leitura. Isso é especialmente 

importante nosso país. O Brasil registra um 

dos piores níveis de proficiência em leitura do 

mundo: figura em 59º lugar entre os 72 países 

que integram o ranking do Pisa (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes) da 

OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico).  

 

O desafio de melhorar os índices de leitura 

está inserido no escopo do ODS 4, cuja meta 

é alcançar uma educação inclusiva, equitativa 

e de qualidade para todos até 2030.

  

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de

qualidade, e promover oportunidades de

aprendizagem ao longo da vida para todos

4
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta é mapear alguns dos escritores que 

vivem na região e convidá-los para uma conversa 

com os alunos e a comunidade escolar. A 

atividade vai promover o conhecimento sobre o 

processo de escrita e aproximar os participantes 

desse valioso ofício. 

Os autores podem ser indicados pelos 

professores, funcionários, alunos, familiares e 

amigos, ou por você. Junto com a instituição, 

você irá:  

• Organizar grupos, separados por faixa etária, 

para a realização da entrevista. 

• Observar a adequação das obras dos autores 

à idade de cada turma. 

• Definir as datas e locais para o encontro. 

• Fazer o convite ao entrevistado e combinar os 

detalhes da conversa com os alunos. 

• Preparar a turma para a entrevista. 

O encontro com o escritor pode ser também um 

momento para discutir o valor da escrita e da 

leitura em um cenário em que todos podem 

compartilhar suas produções pelas redes sociais.  

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[                ] PASSO 1 Apresentar proposta e 

planejar a atividade. 

 

[                ] PASSO 2: Envolver os professores.  

 

[                ] PASSO 3: Organizar a atividade. 

 

[                ] PASSO 4: Realizar a ação.  

 

[                ] PASSO 5: Registro dos resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 

 

 

 

Passo-a-passo completo  

 

 

Sugestões de roteiro  

para a entrevista  

 

 
Informações para o facilitador 

 

 
Referências bibliográficas 

para o facilitador 

  
 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental I  

• 4º e 5º anos do Fundamental I 

• 6º ao 8º anos do Fundamental II  

• 9º ano do Fundamental II, Ensino Médio, EJA 

e jovens aprendizes/profissionais. 

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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Passo-a-passo completo 
 

  

 

Entre em contato com a instituição e agende uma conversa para apresentação da proposta e planejamento. 

Nessa reunião, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito.  

• Definir as datas e locais para a realização da ação.  

• Combinar as turmas mais adequadas para a atividade e os professores responsáveis por cada uma 

delas (de preferência professores de português ou literatura).  

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

 

 

  
 

Após a reunião de planejamento, marque um bate-papo com o(s) professor(es) para discutir a proposta, ouvir 

suas sugestões e fechar o cronograma. Aproveite para combinar as responsabilidades de cada um. A sugestão 

é que o professor apoie o voluntário ao longo de toda a ação, dando as seguintes contribuições: 

• Identificar escritores da região que tenham escritos livros de interesse da faixa etária de cada turma. 

• Fazer o convite formal ao(s) escritor(es) escolhido(s). 

• Ajudar a preparar os roteiros de perguntas que serão feitas pelos alunos.  

• Preparar os alunos para a atividade, se possível, treinando as perguntas e falando sobre esses 

escritores e suas obras na sala de aula.  

• Incentivar a participação da turma. 

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentar a proposta e planejar a atividade 

Envolver os professores  

DAS REDES SOCIAIS PARA AS LIVRARIAS 

A presença de jovens escritores é marcante no atual universo editorial brasileiro. Muitos deles 

começaram suas carreiras produzindo conteúdos para redes sociais e acabaram se tornando sucesso 

nas livrarias. É o caso do youtuber Christian Figueiredo, nascido em Blumenau (SC), e do blogueiro 

Matheus Rocha, de Feira de Santana (BA). Depois de somar um grande número de seguidores na 

internet eles lançaram seus primeiros livros. O de Christian (Eu Fico Loko – As desaventuras de um 

adolescente nada convencional) foi publicado em 2015, quando ele tinha 20 anos. O livro de Matheus 

(No meio do caminho tinha um amor) chegou às livrarias em 2016, que ele tinha 24 anos. Inspire-se 

com suas histórias: 

SITE DOCHRISTIAN | CANAL DO CHRISTIAN NO YOUTUBE | BLOG DO MATHEUS   

http://chrisfiginfo.com/
https://www.youtube.com/user/euficoloko
http://www.neologismo.com.br/
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Em parceria com o professor, planeje como será feito o levantamento dos escritores locais. Eles podem ser 

indicados pelos demais professores, funcionários, alunos e seus familiares e amigos, ou por você. Feita a lista 

inicial de nomes, procure entender para qual faixa etária cada autor escreve. Isso é importante porque os 

grupos de trabalho devem ser formados por alunos de faixas etárias adequadas às obras. 

A sugestão é que a distribuição dos alunos seja feita da seguinte maneira:  

• 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental I  

• 4º e 5º anos do Fundamental I 

• 6º ao 8º anos do Fundamental II  

• 9º ano do Fundamental II, Ensino Médio, EJA e jovens aprendizes e em formação profissional. 

A proposta é começar a atividade com uma faixa etária. A partir dessa experiência, você poderá propor que 

ela seja ampliada para as demais séries. E, também, sugerir outros desdobramentos, como a criação de um 

livro digital, indicado para todas as idades, ou um debate sobre a profissão escritor (confira as sugestões de 

atividades complementares).  

Feitas as definições iniciais, você ou a escola entrará em contato com o(s) autor(es) para convidá-lo(s) para o 

bate-papo, agendar a data e combinar detalhes da entrevista. A recomendação é convidar 2 autores, 

garantindo alguma diversidade de perfil e, também, tempo para que ambos interajam com os alunos. 

Na conversa com os autores, pergunte se eles teriam algum livro para doar à biblioteca da escola ou sortear 

no dia do evento. Se a doação for feita, repasse os livros ao professor, para ajudá-lo na preparação dos alunos 

para o encontro e decida com ele qual será a destinação do livro (biblioteca ou sorteio). 

A recomendação é que os professores aproximem os alunos dos textos e da realidade dos escritores a serem 

entrevistados, por meio de leituras e debates, e prepararem uma “entrevista” que responda às curiosidades 

sobre o processo de produção dos livros, sobre a criação do estilo literário e a forma de utilizar a linguagem. 

Veja as algumas sugestões de roteiro para a entrevista. 

Peça ao professor o roteiro de entrevista dos alunos para que você disponibilize para os escritores 

convidados, de modo que eles também se preparem. Informe aos escritores que o material foi elaborado 

pelos alunos, compartilhe o número previsto de participantes e a série a que pertencem.  

 

 

PASSO 3 Organizar a atividade  

DICA: PREPARAR OS ALUNOS PARA A ENTREVISTA  

Para preparar os alunos do Ensino Fundamental I e II para a entrevista, os professores podem fazer 

um ensaio a partir de entrevistas com escritores disponíveis no YouTube. Os professores podem, por 

exemplo, utilizar esta entrevista com o Ziraldo. Após exibição, é possível discutir com o grupo os 

seguintes aspectos: 

• Como o Ziraldo começou a ler e desenhar? 

• O que você acha de ler história em quadrinhos? 

• Você conhece algum escritor?  

• No nosso país as pessoas leem? Por quê?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPOwdsu4K_o
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No dia da atividade, você deverá ter um cuidado especial com a recepção dos escritores convidados. Junto 

com o professor, receba-os e os encaminhe ao local onde os alunos os aguardam. 

Seu papel, no evento, será o de mediador. Portanto, prepare-se para apresentar os convidados e introduzir a 

fala deles. Se possível, leia da obra do escritor convidado antes da atividade.  

Na abertura do evento, feitas as apresentações iniciais, explique que esta atividade ação é inspirada no 4º 

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que busca uma educação inclusiva, equitativa e de 

qualidade para todos os cidadãos do mundo. Explique também que a leitura é primordial para atingir essa 

meta e que o contato com os escritores locais é uma maneira de reconhecer a importância dos livros e de 

aproximar os alunos do processo de escrita e desse valioso ofício. Busque inspiração e subsídios nas 

Informações para o facilitador.  

A seguir, conte qual será a rotina do evento: os autores convidados terão uma fala inicial e, ao final, ocorrerá o 

debate, onde todos poderão fazer perguntas. Procure garantir que os alunos participem. Se necessário, você 

ou o professor podem fazer uma ou outra pergunta para incentivar a turma. 

Ao final, agradeça os convidados e alunos pela participação. 

 

 

  

 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

 

 

 Criar um livro digital 

Os professores podem incentivar seus alunos a produzirem seus próprios livros em formato digital. Isso pode 

ser feito de um jeito bem simples, usando uma plataforma ou aplicativo para criar e publicar o livro online. A 

Livros Digitais é uma ferramenta gratuita e já tem mais de 1,5 mil livros de professores e alunos publicados. 

Há, ainda, comunidades de escritores e leitores, como a Whattpad e aplicativos para celulares, a exemplo da 

Write. Todas gratuitas.  

 

PASSO 4 

PASSO 5 

PASSO OPCIONAL 

Realizar a ação  

Divulgação da atividade 

TEMPO NECESSÁRIO: 1h20 minutos. Combine a duração antecipadamente com a escola e os 

escritores convidados 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://voluntariadostd.v2v.net/
http://www.livrosdigitais.org.br/
https://www.wattpad.com/signup
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.styluslabs.write
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 Conversa sobre a profissão de escritor

Para alunos do Ensino Médio, EJA, jovens aprendizes e em formação profissional, os professores podem 

incentivar seus alunos a assistirem ao vídeo de uma entrevista com um escritor, a exemplo desta entrevista 

com Mia Couto. Após exibição do vídeo, propor uma discussão focada na “profissão escritor”: 

 

• Qual a formação necessária?  

• Como deve ser o dia a dia do escritor?  

• Além de livros, o que mais pode escrever? 

 

 

  

PASSO OPCIONAL 

PROFISSÃO ESCRITOR: DÁ PARA VIVER DISSO? 
Aos nove anos de idade, Samanta Holtz ganhou um prêmio de redação em sua cidade, Porto Feliz (SP). 

Aos 14, começou a escrever romances. Em 2012, publicou o livro O Pássaro. Desde então, já publicou 

outros três títulos: Quero Ser Beth Levitt, Renascer de um Outono e Quando o Amor Bate à sua Porta. Só 

então ela decidiu abandonar seu antigo emprego e se dedicar à carreira de escritor. Mas, afinal, é 

possível viver de livros e da carreira de escritor? Ela responde neste vídeo.  

VEJA O VÍDEO | SITE 

https://www.youtube.com/watch?v=SzNedHwwPmI
https://www.youtube.com/watch?v=hY-sKT_ElPc
http://www.samantaholtz.com.br/
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Sugestões de roteiro para a entrevista
 

Use o roteiro abaixo como ponto de partida para a preparação de roteiros de perguntas que os alunos 

poderão fazer aos escritores no dia do evento.  

 

Fundamental I 

• Como começou a escrever? 

• Como criou os personagens? 

• Seus personagens existem na vida real? 

• Qual seu personagem preferido? Por quê? 

• Precisa saber muito da língua portuguesa para escrever? 

• Dá muito trabalho escrever? 

• Você tem alguma história pequena, que poderia nos ler ou contar? 

• Gostaria de nos contar alguma curiosidade? 

 

Fundamental II 

• Como começou a escrever? 

• O que estudou para se tornar escritor? Fez alguma faculdade? 

• Que autor gosta de ler? 

• O que é necessário para tornar-se escritor? 

• Quais os gêneros que escreve? 

• Conte um pouco sobre seus livros. Como e por quê os escreveu? 

• Você se sustenta como escritor? 

• Gostaria de nos contar alguma curiosidade? 

 

Ensino Médio, EJA, jovens aprendizes e em formação profissional 

• Como começou a escrever? 

• Que autores gosta de ler? Fale um pouco deles. 

• Que autores recomenda? Por quê? 

• Em quais gêneros escreve? 

• Que livros escreveu? Por que os escreveu? Como teve as ideias? 

• Você se sustenta como escritor? 

• O que é necessário para tornar-se escritor? O que estudou? Fez alguma faculdade ou curso? 

• Quais as ocupações possíveis para um escritor? Roteiro de televisão, revisão? O que mais? 
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Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conhecer o processo de escrita e o ofício de 

escritor aproxima meninos e meninas da 

perspectiva de ler e escrever, despertando a 

curiosidade e o interesse por essas atividades. 

Quando o escritor nasceu ou viveu no bairro, na 

cidade ou no estado, a identificação é ainda maior. 

De uma maneira ou de outra, a convivência em um 

mesmo território acaba criando uma identidade 

que aproxima as pessoas e criam o sentido de 

comunidade. 

Uma comunidade que pode ajudar a construir 

uma educação inclusiva, equitativa e de 

qualidade, por meio do incentivo e do acesso 

aos livros e à leitura.  

Quem tem a capacidade de ler consegue acessar 

informações em blogs, redes sociais, jornais, 

revistas, agências de notícias, folhetos, artigos, 

biografias, receitas, cartas, e-mails, enfim, em 

diferentes meios. 

Mas mais que acessar esses conteúdos, é preciso 

compreender as informações, refletir sobre o 

contexto em que foram produzidas e posicionar-

se diante do que elas apresentam. 

Um estudo feito pela Universidade de Stanford, 

nos Estados Unidos, e pelo Instituto Nacional 

Francês de Pesquisa Médica, na França, 

comprovou que a leitura faz muito bem para o 

cérebro, aprimorando as habilidades de 

compreender e sintetizar textos. Leia a notícia 

sobre a pesquisa.  

Panorama da leitura no Brasil 
A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2016, 

realizada pelo Instituto Pró-Livro em parceria com 

o Ibope, mostra que 56% dos brasileiros são 

leitores – assim considerados quem leu um livro, 

todo ou em partes, nos três meses anteriores à 

pesquisa.  

A análise revela que o hábito de leitura é uma 

construção que vem da infância e é influenciado 

por terceiros, como os pais e professores. 

Quem tem experiências positivas com a leitura 

quando criança acaba influenciando outras 

crianças próximas a ler. Um ciclo virtuoso, que 

facilita acessar, compreender e se posicionar 

diante dos fatos do mundo. 

Alguns dados relevantes da pesquisa: 

• Entre 2011 e 2015, o número de brasileiros 

leitores aumentou de 50% para 56%. É 

considerado leitor quem leu um livro, todo ou 

em partes, nos três meses anteriores à 

pesquisa. 

• As leituras mais frequentes são a Bíblia e 

outros livros religiosos, seguidos de contos e 

“Pensaram alguns que eu 

inventava palavras a meu 

bel-prazer ou que pretendia 

fazer simples erudição. Ora, 

o que sucede é que eu me 

limitei a explorar as 

virtualidades da língua, tal 

como era falada e entendida 

em Minas” 

Guimarães Rosa  

 

http://noticias.universia.com.br/educacao/noticia/2016/10/14/1144614/leitura-melhora-habilidades-cerebrais-apontam-pesquisas.html
http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf
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romances, com 22% de preferência, e de livros 

infantis (com 15%). 

• O número de estudantes que leem livros em 

sala de aula caiu de 33%, em 2011, para 

25% em 2015. 

• Principais barreiras para leitura: falta de tempo 

(43% dos entrevistados), preferência por 

outras atividades e falta de paciência (9%), não 

há bibliotecas por perto (8%) e alto preço dos 

livros (7%). 

Exclusão social e educacional 
andam juntas 
Reforçando o vem sendo mostrado desde que a 

pesquisa Hábitos de Leitura foi iniciada, em 2007, 

os resultados de 2015 apontam que a exclusão 

social agrava a exclusão educacional e cultural. 

Os maiores índices de leitura estão entre as 

pessoas mais escolarizadas e de maior renda: 

quem ganha mais de 10 salários mínimos acessou 

11 livros em 2015; quem ganha até 1 salário 

mínimo, 4 livros. 

A leitura em épocas de crise 
“A leitura e literatura têm um papel fundamental 

de reconstrução em tempos difíceis. Elas muitas 

vezes dão a construção de sentidos, ajudam a nos 

compreender e a entender melhor o mundo. Com 

isso, recriamos o chão perdido e superamos as 

dores”, explica a pesquisadora do LADYSS 

(Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition 

des Espaces) da Universidade de Paris, Michele 

Petit, responsável por um estudo que analisa 15 

programas que apoiam jovens em situações de 

crise em países europeus e latino-americanos.  

Segundo ela, “O estudo inclui tanto jovens saídos 

de guerrilhas e de catástrofes naturais, que 

sofreram com deslocamento forçado de região, 

como jovens usuários de drogas, de baixa renda, 

baixa escolaridade e em situação de risco e 

miséria”. 

Para Michele, a leitura ajuda a revelar regiões das 

próprias pessoas que antes eram desconhecidas, 

além de enriquecer a atividade psíquica e os bens 

culturais, permitindo um desvio vital, que rompe 

com cada indivíduo, redirecionando o pensamento 

e a memória. “A leitura funciona como um 

conselheiro da dor, um acolhedor nos momentos 

difíceis. Por isso, ela tem esse papel tão importante 

de construção e reconstrução do sujeito”. 

Ler é, portanto, um convite à liberdade, uma 

chance de cada um construir o seu caminho e 

enfrentar as dificuldades. “Cada leitor age de 

uma forma singular, baseado em suas próprias 

histórias e vivências, o que torna a leitura um 

espaço de construção único, próprio e íntimo. Um 

lugar onde se encontra um refúgio, diversos laços, 

personagens e histórias”, diz. 

Michele também explicou que ler faz as pessoas 

falarem. “Depois de uma leitura, as histórias 

afloram. Lembramos de muitos momentos, de 

nossas vivências. A leitura nos ajuda a viver, a 

pensar, a achar o seu lugar no mundo, a aceitar a 

realidade que devemos enfrentar e dar sentido às 

coisas, à vida”. 

De acordo com a antropóloga, a leitura ainda 

facilita o envolvimento com outras pessoas e 

estimula as trocas, as discussões e o 

compartilhamento de histórias. “Aceitar e entender 

a si mesmo e ao outro é fundamental. Olhar as 

coisas de outra perspectiva e descobrir outros 

mundos são experiências muito ricas, que nos 

estimulam a contar o que passamos, seja uma 

perda, uma falta, uma transfiguração, um trauma”. 

A origem dos livros 
Na Antiguidade, para a confecção de um livro 

eram utilizados os mais diversos materiais: cascas 

de árvores, folhas de palmeiras, tabuinhas de 

barro, blocos de pedra ou pergaminho, pois não 

existia o papel que conhecemos hoje.  

Os escribas egípcios registravam o cotidiano em 

folhas sobrepostas de uma planta chamada papiro, 

que crescia às margens do rio Nilo. Foi ela que deu 

origem à palavra "papel" (do latim papyrus). 

O primeiro livro impresso surgiu apenas no século 

XV, quando Gutenberg inventou a prensa.  

http://www.ladyss.com/?lang=fr
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Referências bibliográficas para o 
facilitador  

 

Educação e Leitura 
• ODS 4: Educação de qualidade: resumo e 

materiais de sensibilização 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/ 

 

• Vídeo IBGE Explica: situa o que é educação 

de qualidade no âmbito do ODS 4 e 

relevância do tema 

https://www.youtube.com/watch?v=htHKx

LMIWrY 

 

• 5 Atitudes, do Movimento Todos pela 

Educação: inspire-se e saiba como você 

também pode se tornar um educador 

http://www.5atitudes.org.br/ 

 

• Instituto Pró-Livro (IPL): dados de 

pesquisas e informações sobre a 

importância da leitura na educação. 

http://www.prolivro.org.br/ 

 

Listas de escritores 
• Lista Os melhores livros de 2016, 

publicada pela Companhia das Letras. 

 

• Lista dos melhores jovens escritores 

brasileiros, publicada pela MTV.  A lista 

inclui Augusto Alvarenga que, aos 20 anos, 

tem 3 livros publicados. 

 

• Blog Escritores da Periferia, que divulga 

obras de autores autônomos, incluindo 

autores de hip hop. 

 

• Lista 10 escritores brasileiros negros, 

publicada pelo site Homus Literatus. 

 

 

Entrevistas com escritores 
 

• Entrevista com o escritor de periferia 

Sacolinha, feita pela TV Cultura. No vídeo, 

ele conta como descobriu a leitura e 

começou a escrever. Conheça, também, as 

obras e a biografia do autor.  

 

• Livro Mário Prata entrevista uns brasileiros. 

O escritor faz entrevistas imaginárias com 

pessoas que não vivem mais, trazendo um 

relato cômico sobre a formação da 

sociedade brasileira.  

 

• Entrevista com a escritora Renata Ventura, 

autora de A Arma Escarlate e A Comissão 

Chapeleira.  

 

• Entrevista com a educadora e escritora 

Ruth Rocha, pela TV Cultura.  

 

 
Complete esta lista com outras sugestões! 

 

 

 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
https://www.youtube.com/watch?v=htHKxLMIWrY
https://www.youtube.com/watch?v=htHKxLMIWrY
http://www.5atitudes.org.br/
http://www.prolivro.org.br/
http://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Os-melhores-livros-de-2016
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