Edital do Concurso “Lembranças da Leitura”
Apresentação
O Programa Círculos de Leitura promove leitura e reflexão de obras clássicas nas escolas públicas e
espaços comunitários diversos. Atualmente, está presente nos estados do Ceará e de São Paulo,
totalizando 165 escolas públicas atendidas.
Os Círculos de Leitura se apresentam como um parceiro da escola na tarefa de desenvolvimento
integral dos jovens, estimulando o gosto pela leitura, o desenvolvimento de competências
socioemocionais e o aperfeiçoamento das habilidades de leitura e escrita.
Fiodór Dostoiévski, Clarice Lispector, William Shakespeare e Guimarães Rosa são alguns dos
autores que fazem parte do repertório de clássicos nacionais e internacionais do Programa.
O Programa continua apoiando as escolas parceiras durante a pandemia do novo coronavírus. A
metodologia foi adaptada para o formato online e os alunos e professores já relatam como os
encontros de leitura e diálogo estão ajudando durante o isolamento.
Neste período, quando nossos caminhos parecem cindidos, quando a esfera da vida é invadida pelo
caos que nos ameaça e paralisa o corpo social, precisamos alterar o nosso ritmo, nos harmonizar.
O pensamento, as sensações e a arte podem nos ajudar a refletir sobre o ritmo da vida, enxergá-la
com a certeza do fluir de um rio ancestral. A escrita autoral nos ajuda a criar consciência, a nadar nas
águas desse rio ao invés de se soltar no ânimo dos ventos que nos impedem de ver nosso próprio
caminho.
É a partir desta necessidade de ver esse caminho que podemos compreender o ato da escrita como
uma condição para enxergar o fluxo da vida para além do aparente caos atual; condição para
responder e fazer da língua, concebida como parte do sensível, o lugar de uma resposta ao caos que
nos rodeia e parece nos impedir de construir nossas próprias narrativas.
Sendo assim, a proposta do Concurso “Lembranças da Leitura” é motivar a produção escrita dos
jovens participantes do Programa, estimulando a divulgação de múltiplas reflexões e leituras das
obras trabalhadas como forma de recompor e harmonizar o pensar, o sentir, o viver de cada
indivíduo.
Se você é ou foi aluno de uma de nossas escolas parceiras, leia o regulamento abaixo e participe!

REGULAMENTO
1.

OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS

1.1. O Programa Círculos de Leitura promove o Concurso literário com o objetivo de motivar a
produção escrita dos jovens participantes e ex-participantes, estimulando a divulgação de múltiplas
reflexões e leituras das obras literárias do repertório do Programa.
1.2. Para a participação, que é voluntária e gratuita, não será cobrada nenhuma taxa, nem será
exigido que se adquira qualquer produto, bem ou serviço.
1.3. Ao se inscreverem, os participantes declaram que leram, compreenderam e aceitaram todos os
itens deste regulamento, estando sujeitos às suas regras e condições.
1.4. O período de inscrições do Concurso “Lembranças da leitura” será do dia 28 de setembro de
2020 ao dia 30 de outubro de 2020, até às 23:59 (horário de Brasília). Já o período de seleção,
divulgação e premiação poderá se estender até o fim de dezembro de 2020.
2.

COMO PARTICIPAR

2.1. Poderão participar do concurso todos os estudantes de Ensino Fundamental II e Ensino Médio
das escolas que participam (ou participaram até o ano de 2019) do Programa Círculos de Leitura.
Também poderão se inscrever os ex-alunos que já participaram do Programa durante a vida escolar.
2.2 Os participantes podem se inscrever com até duas produções escritas autorais referentes a
diferentes obras literárias trabalhadas no Programa.
2.3. Existem três categorias de inscrição: uma para alunos do ensino fundamental II, outra para
alunos do ensino médio e a terceira é para ex-alunos do Programa Círculos de Leitura.
2.4. A inscrição de cada produção escrita deve ser feita no site oficial do Instituto Braudel
(https://www.site.braudel.org.br/)
2.5. Um formulário preenchido corresponde a uma única produção textual. Os participantes que
desejarem inscrever dois textos no concurso, deverão preencher o formulário duas vezes, cada uma
delas referente a uma das produções autorais.
2.6. Ao se inscreverem no concurso, os participantes autorizam a utilização gratuita de seus nomes,
imagens e textos em materiais relacionados ao Programa Círculos de Leitura, sem restrição de

frequência e por período indeterminado, não apenas do Instituto Braudel, mas também de seus
parceiros.
3. AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
3.1. Para que a produção textual do participante e seja validada é necessário que atenda os seguintes
requisitos:
a.
b.
c.
d.

Ser uma produção de texto autoral;
Estar baseada em uma ou mais obras do repertório dos Círculos de Leitura;
Ter no mínimo 1.000 caracteres (com espaços) e no máximo 3.000;
Não há gêneros textuais específicos para as produções do concurso, podem ser textos
expositivos, narrativos, opinativos, dissertativos, poéticos ou descritivos.

3.2. A Banca Avaliadora do concurso será composta por professores, coordenadores pedagógicos e
membros do Instituto Braudel
3.3. Os critérios de seleção serão:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cumprir todos os requisitos do item 2.1. e 3.1. deste regulamento;
Adequação discursiva;
Adequação linguística;
Estilo;
Convenções da escrita;
Conteúdo pertinente ao repertório temático dos Círculos de Leitura.

3.4. O produto final do concurso será a publicação de um livro com até 100 textos selecionados.
Todos os autores selecionados receberão uma cópia do livro.
3.5. Os primeiros lugares das três categorias (Ensino Fundamental II, Médio e Ex-alunos do
Programa Círculos de Leitura) serão premiados com um tablet cada. Os segundos e terceiros lugares
das três categorias receberão um kit de livros do Instituto Braudel cada.
3.6. A divulgação dos premiados será feita oficialmente no site do Instituto Fernand Braudel até o
dia 18 de dezembro de 2020.

