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Introdução 

O trabalho corresponde a um exercício de escrita sobre a atividade de intervenção pedagógica que 

foi realizada pelo Grupo do Programa de Educação Tutorial/Conexões dos Saberes (PET/Conexões) da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE/UAG) na 

Comunidade de Remanescente Quilombola de Castainho, localizada na Zona Rural do município de Ga-

ranhuns/PE, cujo objetivo principal foi desenvolver um espaço de convivência e incentivo a leitura de li-

vro, contação de histórias e produção textual.  

Inicialmente é preciso destacar um trabalho anterior (ARANDAS et al,2012), desenvolvido pelo 

grupo, que objetivou a criação de rodas de leituras para a consolidação da leitura, percebeu-se com rea-

lização dessa atividade que as visitas contribuíam e estimulavam a leitura e escrita, mas não eram sufici-

entes para consolida-las como uma prática constante. Diante disso, notamos a necessidade de estabele-

cer objetivos que nos direcionassem para um trabalho mais consistente, para tanto buscamos: instituir 

na comunidade um espaço periódico-semanal de leitura e escrita; mostrar obras literárias estabelecendo 

oportunidades para a contação coletiva de história; e planejar momentos para a produção de textos.  

Dessa forma, partirmos do pressuposto de que ler por prazer é o que nos consolidam como leitores, 

ou seja, é o que nos impulsiona a buscar mais e mais textos, negar um texto, escolher outro texto, pedir 

sugestões, dar sugestões (LEAL & MELO, 2006). A esse respeito Cardoso & Pelozo (2007) defendem 

que o costume de ler proporciona a descoberta do mundo da leitura, um mundo totalmente novo e fas-

cinante. Portanto, a sua apresentação deve acontecer de forma atrativa, estabelecendo uma oportunida-

de para uma visão prazerosa sobre texto, de modo a torne-se algo contínuo. Além de desenvolver no 

indivíduo capacidades intelectuais, criativas e relações com o meio social.  

Brandão & Leal (2005) apontam que 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 pa-

lavras isoladas. Com isso, destacamos que a ideia não foi apenas construir um espaço de leitura, mas um 

ambiente facilitador de ensino e aprendizagem que contribuam para o estimulo a produção textual, ora-

lidade e leitura. 

Conforme consideram Leal & Melo (2006) ler possibilita ao indivíduo ter acesso a diferentes infor-

mações 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 in-

terações. Colaborando para a construção da identidade cidadã dos alunos. 

Perante o que já foi abordado, entendemos que a leitura é um dos eixos fundamentais no desenvol-

vimento cognitivo do ser humano, além disso, o hábito da leitura e escrita possibilita uma formação de 

cidadão crítico e atuantes na sociedade. Ou seja, a leitura é um importante instrumento para o processo 
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de reconstrução da sociedade, uma condição para que o homem se aproprie do conhecimento histori-

camente 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. 

Material e métodos 

Para realizarmos essa pesquisa fizemos um estudo do tipo ação (intervenção), no qual se busca pes-

quisar 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 compreen-

são detalhada do contexto pesquisado. Esse processo implica em estudos da literatura pertinente ao te-

ma, diagnostico inicial, observações, atividade planejada e aplicação de instrumentos que possa revelar 

a intencionalidade da pesquisa. 

O trabalho foi realizado em uma sala concedida pela a Escola Municipal Virgília Garcia Bessa, loca-

lizada na Comunidade de Remanescente Quilombola de Castainho, entre os meses de Março e julho de 

2013. Tivemos como sujeitos da pesquisa 14 jovens (voluntários) que moram e estudam na comunida-

de. 

A pesquisa aconteceu da seguinte forma: no primeiro momento realizamos um estudo do ambiente 

por meios de visitas, esclarecendo para os voluntários e a escola nossas intenções e estabelecendo um 

dia na semana para acontecer os encontros; em seguida apresentamos os livros (do gênero romance, 

conto e ficção) previamente selecionados na biblioteca do PET/Conexões livros; semanalmente visitá-

vamos os voluntários para dar assistência, esclarecer algumas dúvidas, e também, solicitávamos que 

contassem o que estava acontecendo nas suas histórias (contação de história); em outro momento sele-

cionamos um livro que havia sido adaptado para o cinema (A hora da estrela) e pedimos para que es-

crevessem um texto; na ultima etapa apresentamos o gênero textual dissertativo e pedimos para que 

produzissem um texto sobre os livros.  

Resultados e Discussão 

Combinou-se com os voluntários que o dia de encontro aconteceria nas quartas-feiras de 13horas as 

16horas. Depois de esclarecer nossos objetivos aplicamos um questionário que revelou: romance, conto 

e ficção são gêneros textuais mais lidos; quatro dos voluntários só leem textos “escolares”, quatros só 

leem uma vez por semana e os outros reservam aproximadamente uma hora por dia para a leitura; todos 

os envolvidos disseram gostar de ler, consideram a leitura como fonte de conhecimento e condição so-

cial. Diante disso, conforme Soares (2004) percebeu-se que o ambiente deveria proporcionar o desen-

volvimento das habilidades de uso social da leitura e da escrita.  

A partir dos questionários selecionamos 30 livros, cada voluntário escolheu um (inclusive nós). Du-

rantes as visitas semanais foi solicitado que cada participante contassem um pouco sobre o que estava 

lendo. Percebeu-se que inicialmente os envolvidos não compreenderam bem a objetividade de contar 

para os colegas, mas na medida em que nós também contávamos o que estávamos lendo (fazendo infe-

rências, criticando ou elogiando) eles participavam com mais afinco e ao final compreenderam a função 

de socializar. A partir desses momentos percebemos que a contação impulsionou os envolvidos a buscar 

mais e mais textos e informações, negar um texto, escolher outro texto, pedir sugestões, dar sugestões 

(cf. LEAL & MELO, 2006). 

Reservamos um dia para exibir a adaptação para o cinema do livro de Clarice Lispector “A hora da 

estrela”. O objetivo era estimular a produção de texto a partir de uma análise sobre o filme. Pediu-se 

que cada jovem escrevesse “um novo final” para a personagem principal. E também que produzissem 

uma dissertação sobre os livros. Concluímos com a produção que eles apresentam uma capacidade ar-

gumentação e de criação. 

Em síntese, a concretização desse projeto revelou a importância de estimular o hábito da leitura e da 
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escrita possibilita uma formação de cidadão crítico e capacitado a encontrar possíveis soluções de pro-

blemas sociais, pois esse envolvimento com o mundo letrado desenvolve e desperta as capacidades inte-

lectuais, criativas e, principalmente, as inter-relações sociais. 
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