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NÃO DEIXE DE LER 

 

 

Célia Maria Coêlho Brito (FIBRA) 

 

 

RESUMO: Tem-se a intenção, neste artigo, de divulgar a ação social por 

mim desenvolvida na Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA, de 

2014 a 2016, sobre leitura de textos publicados pela mídia impressa local 

e nacional. O artigo versa sobre os objetivos do projeto, os passos dados, 

as dificuldades encontradas e sua superação, e registra os textos 

recolhidos para o fim desejado. 

 

Palavras-chave: Leitura. Mídia Impressa. Ação social. 

 

Por reconhecer que no Brasil lê-se pouco, que a escola não tem, 

em grande parte, formado leitores, idealizei uma ação social visando à 

leitura de textos publicados pela mídia impressa local e nacional, como 

objetivo de contribuir, do lugar em que me encontrava, para desfigurar 

essa realidade, embora beneficiando um contingente proporcionalmente 

exíguo de pessoas em relação ao grande quantitativo das que não 

cultivam o hábito de ler textos, mesmo que esses sejam, apenas, notícias 

do seu dia a dia. A seguir apresento-lhes o relato da experiência 

vivenciada. 

Em 2014, sob o rótulo NÃO DEIXE DE LER, dei início a uma 

ação social, na condição de coordenadora da Coordenadoria de 

Investigação Científica, Pós-Graduação e Extensão, que consistia em 
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selecionar textos, publicados na revista VEJA (em quantidade menor) e 

em o jornal O Liberal, de Belém (em quantidade maior), com assuntos da 

atualidade, e imprimia certo número de cópias para distribuir a alunos de 

diferentes cursos de graduação da Faculdade Integrada Brasil Amazônia 

(FIBRA). Para isso solicitava a colaboração dos coordenadores de curso 

de graduação. Não tendo obtido sucesso esse empreendimento, uma vez 

que muitos textos deixavam de ser entregues aos alunos e, quando isso 

acontecia, não era feita nenhuma consideração dos professores a respeito 

dos informes ventilados, embora muitos textos até possivelmente fossem 

relacionados aos conteúdos das disciplinas por eles ministradas. Na 

medida do possível, dispunha-me a ir às salas para ler os textos, na 

presença dos professores ou não, e, assim, pelo menos, promovia, em 

algum sentido, a reflexão sobre as mensagens neles contidas. Mas a mim 

era impossível fazer isso costumeiramente, haja vista as inúmeras 

atividades me atribuídas pela Coordenadoria. 

Não querendo desistir em uma primeira tentativa fracassada, parti 

para outra incursão. Agora, imprimia os textos e deixava em uma mesa 

no Espaço de Convivência da Faculdade para que as pessoas que por ali 

circulassem pegassem uma cópia para si e lessem no momento que lhes 

fosse oportuno. Vi, no entanto, que muitas cópias sobravam a cada vez 

que apresentava um texto.  

Novamente, não me deixei abater pelo insucesso dos meus 

propósitos e, então, resolvi partir para outra investida, que seria dispor os 

textos em um Quadro de Aviso reservado à Coordenadoria de 

Investigação Científica, Pós-Graduação e Extensão, afixado em um lugar 
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estratégico, a uma das paredes do corredor de entrada da Faculdade, no 

final desse e próximo à escada que dá acesso aos andares do prédio, 

tendo sempre como chamada o título NÃO DEIXE DE LER. 

 De tentativa em tentativa, de 2014 o projeto chegou ao final de 

2016, quando, nesse último ano, se extingue, naturalmente, com a minha 

saída da coordenação em 2017,movida que fui por questões familiares. 

O intuito era levar os alunos e demais pessoas que circulam pela 

FIBRA a ler notícias, artigos e editoriais com assuntos da atualidade, 

referentes à política, à filosofia, a fatos históricos e à cultura de um modo 

geral, atinentes esses à musica, à arte visual, à literatura, ao cinema bem 

como a outras formas de expressão artística e ao nosso patrimônio 

cultural, escolhidos de meios impressos reconhecidos, para que, assim, 

os leitores não apenas se atualizassem quanto ao que estava ocorrendo, 

em termos políticos e culturais, no Pará, no Brasil e em outros países, 

mas também passassem a aguçar sua curiosidade pelos conteúdos que os 

textos apresentavam, ampliando seu campo de visão sobre 

acontecimentos e fatos do mundo, e quiçá se transportassem para além 

do que cada texto aparentemente parecesse querer deixar dito, pelo que a 

leitura, nesse sentido, tem grande poder de operar, conforme Saramago 

muito bem ressalta em A Caverna (2000): 

 

“... há quem leve a vida inteira a ler sem nunca ter 

conseguido ir além da leitura, ficam pegados à página, não 

percebem que as palavras são apenas pedras postas a 

atravessar a corrente de um rio, se estão ali é para que 

possamos chegar à outra margem, a outra margem é que 

importa.” 
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 Como dá para perceber, a ideia do projeto surgiu de forma tímida, 

parcimoniosa, mas foi adquirindo fôlego com o passar do tempo, ao eu 

vislumbrar, no terceiro estágio de sua realização, que o número de 

leitores aumentava e que, para muitos, diante do Quadro de Aviso era 

parada obrigatória, e, muitas vezes, inclusive, além de lerem os textos, 

fotografavam-nos com o celular. Outro dado que reputei como 

importante tem a ver com o fato de que, quando acontecia de eu passar 

em um desses momentos em que havia leitores, quase sempre esses 

procuravam conversar comigo, comentando o que haviam lido. Diziam 

ser a ideia interessante e perguntavam de quem era a autoria. 

 Dado que considero de grande importância essa ação social, em 

tempo em que se comprova que no Brasil as pessoas não estão lendo 

textos de dimensão maior, mesmo que sejam apenas notícias publicadas 

em veículos impressos de grande divulgação, sem se falar, portanto, em 

leitura de livros, limitando-se apenas à leitura de mensagem das mídias 

contemporâneas, nessa oportunidade, documento o registro do projeto 

NÃO DEIXE DE LER para que essa ação realizada não se apague da 

memória do tempo. 

Compondo esse registro, apresento quase todos os textos que 

foram expostos, agrupando-os, na medida do possível, pelas suas 

temáticas.  De alguns textos perdi a referência do dia e do mês de sua 

publicação. Nesse caso, para não deixar de relacioná-los, referi, neste 

artigo, tão somente o suporte de comunicação que os publicou, o local e 

o ano da publicação. 
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Arte 

 

As notícias sobre arte trouxeram conteúdos voltados a 

acontecimentos artísticos promovidos na cidade (O ARTE Pará, 

Cowparade), obras realizadas por artistas de renome local e internacional 

(Luiz Braga, Di Cavalcanti, Eduardo Kobra), eventos culturais e 

considerações sobre realizações culturais. 

 

Invasão de arte no Bar do Parque 

(O Liberal, Belém, 23 de maio de 2015) 

 

Mural de Eduardo Kobra entra para o Guiness Book 

(O Liberal, Belém, 25 de agosto de 2016) 

 

Mostra de Luiz Braga faz passeio na Cidade Velha 

(O Liberal, Belém, 17 de setembro de 2016) 

 

Último dia para ver vacas da Cowparade de perto 

(O Liberal, Belém, 19 de setembro de 2016) 

 

É primavera nos museus. 

(O Liberal, Belém, 19 de setembro de 2016) 

 

Obra de arte engajada 

(O Liberal, Belém, 24 de setembro de 2016) 
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Di Cavlcanti jamais visto no país em mostra no Rio 

(O Liberal, Belém, 24 de setembro de 2016) 

 

Salão revela a arte contemporânea 

(O Liberal, Belém, 6 de outubro de 2016) 

 

Observação do cotidiano inspira artista no Arte Pará 

(O Liberal, Belém, 11 de outubro de 2016) 

 

Eduardo Kobra retrata Anne Frank 

(O Liberal, Belém, 13 de outubro de 2016) 

 

Olhar entre homens e animais 

(O Liberal, Belém, 25 de setembro de 2016) 

 

Experiência do viajante na obra de arte 

(O Liberal, Belém, 27 de setembro de 2016) 

 

Superação feminina em forma de arte 

(O Liberal, Belém, 25 de outubro de 2016) 

 

A história na parede 

(O Liberal, Belém, 2016) 
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Cinema 

 

 Sobre cinema, os textos noticiaram aspectos ideológicos do 

contexto cinematográfico mundial (Oscar de 2016), temáticas de filmes 

em cartaz, considerações a pessoas importantes do métier no Pará (Pedro 

Veriano), homenagens a atores reconhecidos (Jerry Lewis), atuação de 

atores nacionais e estrangeiros (José Padilha e Bruce Wayne, o Batman), 

documentário sobre o “Cinema Novo” (Glauber Rocha e Eryk Rocha). 

 

Onde as minorias não têm vez 

(O Liberal, Belém, 24 de fevereiro de 2016) 

 

A origem da liga justiça 

(O Liberal, Belém, 2016) 

 

Uma história de amor com o cinema 

(O Liberal, Belém, 9 de agosto de 2016) 

 

Ensaio poético do cinema 

(O Liberal, Belém, 30 de novembro de 2016) 

 

Jerry Lewis: 90 anos de um gênio do humor 

(O Liberal, Belém, 20 de dezembro de 2016) 
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Editorial 

 

Assunto palpitante do momento apresentado em editorial também 

foi reconhecido como importante para dar a conhecer a posição do jornal 

em causa sobre acontecimento ocorrido. 

 

As mães de Baltimore 

(O Liberal, Belém, 29 de abril de 2015) 

 

Literatura 

 

 A literatura não poderia passar ao largo dos textos escolhidos. 

Nesse sentido, os conteúdos versaram sobre obras literárias locais, 

nacionais e estrangeiras (Batuque, A fisgada da saudade, Dois Irmãos, 

Metamorfose), poetas nossos (Bruno de Menezes, Milton Camargo, 

Hilmo Moreira), eventos realizados em homenagem a autores paraenses 

e internacionais (Bruno de Menezes, Clarice Lispector, Bob Dylan), 

participação de literatos em encontros da área (Ferreira Gullar, Carlos 

Moore), premiação a escritores (Bob Dylan), considerações sobre vultos 

do Pará, do Brasil e do estrangeiro (Margarida Schivazappa, Érico 

Veríssimo, Thiago de Melo, Umberto Eco, Franz Kafka, Shakespeare, 

Susan Sontag, Jorge Luis Borges), bem como ao falecimento de alguns 

deles (Ferreira Gullar, Milton Camargo, Hilmo Moreira). 

 

Hoje é dia de “Batuque” 
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(O Liberal, Belém, 1 deoutubro de 2015) 

 

Cem anos de “A Metamorfose”  

(O Liberal, Belém,16 de novembro de 2015) 

 

Poeta Ferreira Gullar conversa sobre vida e obra na Bienal do Livro 

(O Liberal, Belém, 15 de 2015) 

 

Coletânea ”A fisgada da saudade” reúne crônicas de Rubem Alves 

(O Liberal, Belém, 5 de janeiro de 2016) 

 

Ensaio reúne obra de Umberto Eco 

(O Liberal, Belém, 23 de fevereiro de 2016) 

 

Shakespeare: atual 400 anos depois 

(O Liberal, Belém, 22 de abril de 2016 

 

Susan Sontag: Carta a Jorge Luis Borges 

(O Liberal, Belém, 22 de abril de 2016 

 

Fãs de Clarice Lispector se emocionam com estátua da escritora no Rio 

(O Liberal, Belém, 16 de maio de 2016) 

 

Veríssimo chega aos 80 anos 

(O Liberal, Belém, 22 de setembro de 2016) 
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Pesquisador lança livro para resgatar a memória de Margarida 

Schivazappa 

(O Liberal, Belém,13 deoutubro de 2015) 

 

O mais premiado dos compositores 

(O Liberal, Belém, 14 de outubro de 2016) 

 

Bob Dylan – Os tempos estão mudando 

(O Liberal, Belém, 18 de outubro de 2016) 

 

Academia sueca desiste de tentar falar com Bob Dylan 

(O Liberal, Belém, 18 de outubro de 2016) 

 

Bob Dylan pode ficar sem o prêmio 

(O Liberal, Belém, 20 de outubro de 2016) 

 

Bob Dylan pode cantar para receber o Nobel 

(O Liberal, Belém, 31 de outubro de 2016) 

 

Academia perde Hilmo Moreira 

(O Liberal, Belém, 3 de novembro de 2016) 

 

Dramaturgo teria escrito três obras com Shakespeare 

(O Liberal, Belém, 8 de novembro de 2016) 
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Lima Barreto homenageado na Flip 

(O Liberal, Belém, 14 de novembro de 2016) 

 

Miltom Camargo, o poeta da simplicidade, morre em Belém 

(O Liberal, Belém, 14 de novembro de 2016) 

 

Chico fala sobre ser escritor 

(O Liberal, Belém, 16 de novembro de 2016) 

 

Vicente Cecim é finalista em premiação nacional 

(O Liberal, Belém, 30 de novembro de 2016) 

 

Ferreira Gullar morre aos 86 anos no Rio 

(O Liberal, Belém, 5 de dezembro de 2016) 

 

Corpo de Ferreira Gullar é sepultado com poesia 

(O Liberal, Belém, 6 de dezembro de 2016) 

 

A obra do poeta Ferreira Gullar 

(O Liberal, Belém, 7 de dezembro de 2016) 

 

TV homenageia Ferreira Gullar 

(O Liberal, Belém, 7 de dezembro de 2016) 
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Hatoum aprova adaptação de livro 

(O Liberal, Belém, 8 de dezembro de 2016) 

 

Um Natal Diferente, Ferreira Gullar 

(O Liberal, Belém, 8 de dezembro de 2016) 

 

Dylan envia mensagem, mas não vai à festa 

(O Liberal, Belém,12 de dezembro de 2016) 

 

Histórias de resistência 

(O Liberal, Belém, 2016) 

 

A cultura Amazônia e a semana de 22 

(O Liberal, Belém, 2016) 

 

Livros e areias 

(O Liberal, Belém, 2016) 

 

O poeta que é voz de uma geração 

(O Liberal, Belém, 2016) 
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Educação 

 

 Sobre educação foram apresentados posicionamentos a respeito 

de temas polêmicos (Exame da Ordem, Ensino Médio: inclusão ou 

exclusão de disciplinas) no contexto educacional brasileiro. 

 

OAB sai em defesa do Exame de Ordem 

(O Liberal, Belém, 17 de maio de 2015) 

 

Arte e educação física devem voltar ao ensino 

(O Liberal, Belém, 17 de novembro de 2016) 

 

História 

 

 Fatos históricos foram contemplados relativos à comemoração de 

datas históricas locais (Adesão Pará à Independência, 400 Anos de 

Belém). 

 

Adesão é um marco na história do Pará 

(O Liberal, Belém, 15 de agosto de 2015) 

 

Memória afetiva de Belém 

(O Liberal, Belém, 17 de novembro de 2016) 
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Patrimônio 

 

 Registro de notícia sobre o patrimônio local (cuia paraense) 

também não poderia ter deixado de ser feito. 

 

Cuia paraense pode se tornar patrimônio 

(O Liberal, Belém, 9 de junho de 2015) 

 

Filosofia 

 

 A obra de grande filósofo paraense (Benedito Nunes), de âmbito 

internacional, inserida no mundo virtual foi uma das notícias prioritárias. 

 

Benedito Nunes no mundo virtual  

(O Liberal, Belém, 15 de dezembro de 2016) 

 

Acontecimentos 

 

 Notícia sobre descoberta em outro planeta (água em Marte) foi 

incluída pela importância lhe conferida à ciência planetária. 

 

Sonda da Nasa encontra água em Marte 

(O Liberal, Belém, 29 de setembro de 2015) 
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Música 

 

Textos sobre cantores e compositores Zélia Duncan, Renato 

Russo) de nossa expressão musical brasileira fizeram parte do projeto 

como reconhecimento de sua importante atuação para a história desse 

segmento cultural no Brasil. 

 

Cantora Zélia Duncan faz homenagem a Belém do Pará 

(O Liberal, Belém, 4 de abril de 2016) 

 

Publicação mostra o lado prodígio de Renato Russo 

(O Liberal, Belém, 18 de outubro de 2016) 

 

Artigos 

 

Os artigos propiciaram ao leitor informar-se sobre conteúdos 

variados tratados em textos de alguns articulistas da revista VEJA 

(Cecília Brito, Diogo Schelp e Marcelo Marthe) e do jornal O Liberal 

(Claudio Pighin, Nicias Ribeiro, Linomar Bahia, José Carneiro, Ernane 

Malato, José Seráfico, Sebastião Godinho, Rui Raiol, Luciana Miranda 

Costa e Amaury Dantas). 

 

Comunicação e redes sociais (Claudio Pighin) 

(O Liberal, Belém, 30 de novembro de 2014) 
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Sentimental, pá (Cecília Brito) 

(VEJA, 23 de setembro de 2015) 

 

Um bom anfitrião (Diogo Schelp) 

(VEJA, 30 de setembro de 2015) 

 

Ao pó voltarás (Marcelo Marthe) 

VEJA, 26 de agosto de 2015 

 

Uma viagem no tempo (Nicias Ribeiro) 

(O Liberal, Belém, 29 de abril de 2015) 

 

Tempos proverbiais (Linomar Bahia) 

(O Liberal, Belém, 3 de maio de 2015) 

 

Quadra junina de outrora (José Carneiro) 

(O Liberal, Belém, 21 de junho de 2015) 

 

Duas histórias e uma reflexão (Ernane Malato) 

(O Liberal, Belém, 26 de agosto de 2015) 

 

Um tiquinho da história (Nicias Ribeiro) 

(O Liberal, Belém, 9 de setembro de 2015) 

 

O rio Doce ficou amargo (José Carneiro) 
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(O Liberal, Belém, 25 de novembro de 2015) 

 

Impeachment e jogo do bicho (José Seráfico) 

(O Liberal, Belém, 8 de dezembro de 2015) 

 

Então é Natal! (Sebastião Godinho) 

(O Liberal, Belém, 14 de dezembro de 2015) 

 

Arrastado pelo tempo (Rui Raiol) 

(O Liberal, Belém, 12 de janeiro de 2016) 

 

Um abraço em Belém (Rui Raiol) 

(O Liberal, Belém, 12 de janeiro de 2016) 

 

Égua de ti, Belém! (Luciana Miranda Costa) 

(O Liberal, Belém, 27 de janeiro de 2016) 

 

Bolo de aniversário (Amaury Dantas) 

(O Liberal, Belém, 31 de janeiro de 2016) 

 

Notícias outras 

 

 Assuntos referentes a aspectos ideológicos (racismo, ideologia de 

Trump) foram reconhecidos como pertinentes à formação dos leitores 

participantes do projeto. 
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Criança negra não se veem na TV 

(O Liberal, Belém, 13 de outubro de 2015) 

 

A ideologia do novo presidente 

(O Liberal, Belém, 10 de novembro de 2016) 

 

Consideramos que o projeto, embora no início tenha tido seus 

percalços, depois foi a diante com sucesso. Assim, espero ter contribuído 

para ampliação de horizontes e do horizonte de leitores, despertando 

neles o reconhecimento da importância de se ler para se ter uma atuação 

no mundo de forma mais participativa, reflexiva e consciente, por 

acreditar que a leitura de textos, em grande parte, é responsável por tudo 

isso. 

  


