O que é um Clube de Leitura em Voz Alta? | Tutorial 1

Um Clube de Leitura em Voz Alta é um grupo de pessoas que se reúne regularmente para
partilhar leituras em voz alta.
Qual é a diferença, então, de um outro Clube de Leitura? Neste, as pessoas mais do que
discutirem um livro, um autor ou um tema, exercitam a sua capacidade de ler para os
outros e de os seduzir para as suas leituras preferidas. As competências leitoras
desenvolvidas num grupo assim, tornam estes leitores melhores mediadores de leitura,
melhores sedutores para os livros.
É fundamental que alguém conduza as sessões e que a duração de cada uma não exceda
as duas horas (90 minutos é o ideal).
É importante também definir à partida a duração do Clube: seis meses, um ano, um
período lectivo. E que quem quiser participar, entre no início e não a meio do trabalho.
O número ideal de participantes deverá andar entre os 15 e os 30.
Quando se abrem inscrições deve aceitar-se um número de pessoas superior àquele que
se deseja (para suportar as quebras) e deve ser-se muito claro quanto à duração e
objectivos.
A periodicidade depende de cada grupo. Quinzenal, parece estabelecer uma boa
regularidade sem se impor demais na vida das pessoas, mas numa escola, fazê-lo uma
vez por semana, talvez não seja demais. Há grupos que preferem fazê-lo mensalmente.
Um grupo de leitores (e de mediadores de leitura) deve ser tudo menos um espaço snob,
exclusivo, soturno ou exibicionista de saberes. Todos se devem sentir parte desse
colectivo e crescer com ele. Quem dirige o Clube deve ter muita atenção a todos e a cada
um, para que todos tenham o seu tempo, mas que ninguém o monopolize. Um ambiente
descontraído, em que todos colaboram, é um meio mais fácil para conhecer novos textos,
novos autores e novos modos de olhar o mundo.
Poderá realizar-se em qualquer lugar desde que haja uma sala com uma cadeira para
cada pessoa: uma biblioteca, uma escola, uma sociedade cultural, etc.
Porquê um Clube de Leitura em Voz Alta? Veja o próximo vídeo.
Link para o Blogue do CLeVA
http://a-ler-em-voz-alta.blogspot.com/

