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Introdução 

O tratamento dado às bibliotecas no decorrer da história, vem sendo uma evolução das ideias que perpassam 

construções filosóficas, históricas e sociais. Por assim dizer ela tem a finalidade de contribui na dinamicidade do 

aprendizado. Como afirma Ribeiro (2001) o campo das atitudes relacionadas ao alfabetismo não se limita, entretanto, a 

esses aspectos metacognitivos relacionados a estratégias de leitura e escrita, mas também aspectos que estão 

intimamente ligados a práticas culturais, em vivências no cotidiano.  Por compreender que o processo de leitura está 

arraigado de vivências entre pares e suas construções visuais no dia a dia, a bibliotecas vem ser um articulador e 

facilitador para a construção de hábitos de leituras em locais que ainda não satisfaz uma construção de leitores e 

escritores na sociedade. 

 O hábito da leitura possibilita uma formação de cidadão crítico e capacitado a encontrar possíveis soluções de 

problemas sociais do seu meio, pois a leitura desperta percepções. Conforme Cardoso & Pelozo (2007) o costume de ler 

proporciona a descoberta do mundo da leitura, um mundo totalmente novo e fascinante. E, segundo Leal & Melo (2006, 

p.43) ler por prazer é o que nos faz leitores de fato, ou seja, é o que nos impulsiona a buscar mais e mais textos, é o que 

nos faz desfrutar de um direito de negar um texto, escolher outro texto, pedir sugestões, dar sugestões. Portanto, a sua 

apresentação deve ser feita de forma atrativa, estabelecendo uma visão prazerosa sobre a mesma, tornando algo 

contínuo. Além de desenvolver no indivíduo capacidades intelectuais, criativas e relações com o meio externo. 

Nesse sentido o presente resumo apresenta algumas atividades realizadas a partir do projeto desenvolvido pelo Grupo 

do Programa de Educação Tutorial/Conexões dos Saberes (PET/Conexões) da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE/UAG). 

O projeto em questão tem como objetivo promover a criação de Rodas de Leitura Comunitária, na busca de 

proporcionar e incentivar espaços de leitura e convívio nas comunidades populares do município de Garanhuns-PE. 

Dessa forma, buscamos a partir de um projeto de intervenção desenvolver um ambiente que proporcione o 

desenvolvimento das habilidades de uso social da leitura e da escrita (SOARES, 2004). Pois, partimos da hipótese de 

que muitas das crianças, jovens e adultos ainda saem da escola demonstrando dificuldades nas situações de uso e prática 

da língua oral e escrita, isto é, os chamados “alfabetizados funcionais” (RIBEIRO, 2004), todos aqueles que conseguem 

localizar uma informação num texto simples, mas são impossibilitadas de fazer interpretações, comparações e 

inferências. Neste sentido o trabalho teve como intuito objetivar uma construção de trocas de leituras/escritas na entre 

comunidade e a rodas de leituras comunitárias. 

Retomamos que a ideia aqui não foi apenas construir um ambiente facilitador da leitura, mas desenvolver ações 

pedagógicas de estimulo a leitura e o intercâmbio com a língua escrita/falada (livros). Conforme Brandão & Leal (2005) 

a criação de situações e espaços didáticos que estimulem as crianças, jovens e adultos a interagirem com os textos é bem 

mais eficaz que o mero copiar e ler de palavras isoladas.  

 

Material e métodos 

A pesquisa realizada por nós para a elaboração do projeto foi do tipo ação (projeto de intervenção), no qual busca 

pesquisar e intervir no ambiente estudado, com uma abordagem qualitativa, segundo Oliveira (2005), como uma 

reflexão e análise do ambiente de pesquisa, assim utilizando de técnicas e métodos para compreensão detalhada do 

contexto pesquisado. Esse processo implica em estudos segundo a literatura pertinente ao tema, observação, aplicação 

de instrumentos que possa revelar a intencionalidade da pesquisa. 

Foi realizado para esta pesquisa um estudo do ambiente que se propôs o projeto, por meio de visitas e intervenções, 

todos os dados, tratados qualitativamente.  

O projeto esta organizado em cinco etapas. A primeira etapa da pesquisa foi à construção do projeto da biblioteca 

Comunitária tendo em vista a necessidade de ampliar o acervo de livros existente nas comunidades populares vistas. Em 

seguida houve a arrecadação de livros para a construção da biblioteca em promoção de rodas leituras que iniciou com 

ajuda da I BIENAL Internacional promovida em Garanhuns-PE, no período de 09 a 16 de setembro na Esplanada 
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Guadalajara. Posteriormente a etapa, foi à seleção e organização dos livros arrecadados para cada público alvo nas rodas 

de leituras. Na quinta e última etapa será realizado um contato formal com as comunidades populares nas quais serão 

propostas várias atividades da roda de leitura com crianças, jovens e adultos da comunidade.  

   

 

Resultados e Discussão 

A prática de leitura e textos está presente nos mais variados ambientes, sendo muito comum na sociedade. Visto que 

se apresenta de diversas formas, estes sendo uma interação e o modo de agir na sociedade. Partindo deste pressuposto 

Leal & Melo (2006) articula pontos essenciais de como o texto se apresenta e a sua finalidade na sociedade. Uma 

grande relação refere às situações que tem como intuito causar uma implicação sobre os interlocutores que procuram 

aquele determinados textos e leituras.  
Diante do que já foi abordado, entendemos que a leitura é um dos eixos fundamentais no desenvolvimento cognitivo 

do ser humano, além de formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade. Ou seja, a leitura é um importante instrumento 

para o processo de reconstrução da sociedade, uma condição para que o homem se aproprie do conhecimento 

historicamente construído e passe a ser produtor de conhecimentos. Através do ato de ler, o individuo adquire meios de 

questionar e lutar contra as desigualdades sociais. Conforme consideram Leal & Melo, ler possibilita ao indivíduo ter 

acesso a diferentes informações e participar de eventos de letramento que ampliam sua participação na sociedade, 

inserir-se em situações diversas próprias da nossa sociedade letrada em que o texto escrito é usado para mediar às 

interações. Colabora, portanto, para a construção da identidade cidadã dos alunos.  

Sabe-se que o ingresso na escrita e leitura se dá em crianças e adultos, muito antes de entrar na escolarização, porém é 

preciso uma apropriação da escrita e leitura para possibilitar os mesmos na compreensão dos textos que estão a sua 

volta. E neste caso a apropriação se dá como forma de mostrar que é preciso um envolvimento na escrita e leitura para 

produzir variados textos, ou seja, exige diferentes capacidades para a articulação da leitura e escrita. Deste modo pode-

se dizer que estamos envolvidos com os diferentes tipos de textos, mas de forma não conscientes, então o que se espera 

no contexto escolar é que proporcione identificar os tipos e suas finalidades na interação social. 

Com relação aos livros (imagem I) coletados durante a I Bienal totalizaram 1.034 (um mil e trinta e quatro livros 

doados), sendo estes voltados para diversos públicos envolvendo livros didáticos e paradidáticos. 

Portanto projeto de rodas de leituras em consonâncias com a biblioteca comunitária está em andamento e busca-se 

continuar com as atividades propostas no mesmo ao passo de poder ampliar significativamente o acervo das crianças das 

comunidades populares através de várias obras com a possibilidade de potencializar o hábito de leitura e escrita na 

comunidades populares na cidade de Garanhuns-PE. Foi notória sua intenção de mediador de trocas de saberes no quais 

estão intimamente ligados com a prática de leitura e escrita na sociedade. 
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 Imagem I- coleta dos livros para a biblioteca.                                                              Imagem II- Espaço cedido pela prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                      

 

 

 

Imagem III- I Bienal Internacional de Garanhuns                                                     Imagem IV- Grupo PET/conexões dos Saberes 

  


