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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

O presente trabalho visa relatar uma experiência que é um recorte de um projeto de leitura 

desenvolvido no Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo – 

Caetité – BA desde o ano de 2016 nas turmas do PROEJA. Este projeto revela-se de 

grande importância na medida em que, através de uma ação disciplinada, desperta a 

vontade diária de ler, o gosto pela leitura como fonte de prazer, conhecimento, cultura e 

informação e também intensifica a atividade de leitura dentro da escola, colaborando com 

a socialização e a formação de cidadãos capazes de compreender melhor os diferentes 

tipos de textos e a realidade em torno deles. Os resultados evidenciam uma sensível 

mudança na visão de leitura dos alunos, bem como revelam uma nova postura nas 

interações sociais mediadas pelos textos escritos. Estes resultados alcançados são 

observados no dia-a-dia dos alunos em sala de aula e nos depoimentos de alunos e 

professores. 
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INTRODUÇÃO 

Trocar ideias com os alunos, ouvir e saber o que lhes interessa, contar como o 

professor começou a se interessar pela leitura e o que ele lê, descobrir o que eles leem e 

como se relacionam com textos escritos no seu cotidiano são iniciativas importantes para 

começar o diálogo em sala de aula. Mas, é sabido que ler também exige mobilização, 

parceria e esforço. Em sala de aula faz-se necessário propiciar atividades que promovam 

o trabalho em parceria, o protagonismo e a valorização dos conhecimentos que os alunos 

trazem, abrindo espaço para a diversidade de interpretações e para a aprendizagem 

colaborativa. 

Neste contexto de protagonismo e participação social é que surgiu a proposta de 

letramento em leitura através do projeto de leitura desenvolvido no CETEP, uma 

atividade diferenciada e coletiva de leitura, onde alunos, professores, funcionários e 
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equipe da gestão escolar são convidados a interromper as atividades cotidianas e dedicar 

um momento de seu tempo para a leitura. 

O principal objetivo do projeto é, através de uma ação disciplinada (com horário, 

frequência e duração), despertar a vontade diária de ler, o gosto pela leitura como fonte 

de prazer, conhecimento, cultura e informação. Busca-se também intensificar a atividade 

de leitura dentro da escola, colaborando com a socialização e a formação de cidadãos 

capazes de compreender melhor os diferentes tipos de textos e a realidade em torno deles. 

A SEMENTE FOI LANÇADA... 

Com o intuito de promover, fomentar, apoiar e estimular ações diárias de momentos 

de leitura na escola, casa ou trabalho, o projeto tem como proposta uma mobilização 

mensal coletiva sobre a importância da leitura, com uma hora/aula de duração, utilizando 

inclusive as redes sociais como ferramenta propulsora deste movimento em prol da leitura 

diária.  

Lançada a proposta, toda a comunidade escolar (alunos, professores, coordenação 

pedagógica, funcionários e gestores) abraçaram a ideia que trouxe a possibilidade de 

leituras curtas e dinâmicas, como revistas e jornais, num espaço aconchegante, 

especialmente preparado para esse fim, através de atividades previamente planejadas a 

exemplo de: leitura silenciosa, árvore literária, contação de histórias, leitura com pausa 

protocolada, estante móvel com os livros, varal de poesias, cordel, textos informativos, 

banca de troca de livros, entre outros. 

O que mais “seduziu” a todos na proposta apresentada fora o “compromisso de ler 

por ler”, sem a pressão ou a exigência de ler para responder questões, fazer resumos ou 

provas. E assim, com planejamento, incentivo e compromisso, a semente brotou. 

O BROTO CRESCEU E SE TORNOU UMA ÁRVORE FRONDOSA... 

 Cada momento de leitura foi extremamente enriquecedor e produtivo. Houve um 

grande cuidado e atenção na seleção dos textos propostos para leitura, atentando para a 

diversidade de gêneros textuais e para as melhores e mais dinâmicas estratégias de leitura. 

 Para que o projeto ocorresse de maneira efetiva e atendesse aos objetivos 

propostos, fez-se necessária uma formação/capacitação dos professores de todas as áreas 

de ensino acerca da leitura e estratégias de leitura, através de uma oficina que teve duração 

de 4 horas/aula. 

 O projeto e a oficina de leitura foram fundamentados nos estudos de Marcuschi 

(2002), Schlatter e Garcez (2012), Rubem Alves (2001) e Freire (1992).  

 Desde as primeiras etapas, foi perceptível a interação dos alunos ao opinar sobre 

as leituras, se gostaram ou não do texto lido, ao fazer inferências e expor seus 

conhecimentos prévios quando da preparação para a leitura, ao sugerir leituras conforme 

as suas preferências. Esta dinâmica mediada pelos professores só enriqueceu a proposta 

que logo robusteceu-se e trouxe novos olhares e perspectivas para a proposta. 

 Nos momentos de leitura ao longo de 2016 foram lidos textos como “O patinho 

que não aprendeu a voar” de Rubem Alves, contos “A velha contrabandista” de 
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Stanislaw Ponte Preta e “O homem nu” de Fernando Sabino, o livreto “Brincar de ser 

feliz” de Libby Rees, uma Coletânea de poemas (produzida com os poemas preferidos 

dos professores), um capítulo do livro “Minha mãe não dorme enquanto eu não 

chegar” de Moacyr Scliar, uma coletânea de tirinhas de “Hagar – o horrível”, uma 

“Entrevista com José Mindlin”, texto do livro “Um alvará de soltura” de Martha 

Medeiros, o poema “Convite” de José Paulo Paes, “Estatutos do Homem” de Thiago 

de Melo, o poema “José” de Carlos Drummond de Andrade, entre outras leituras que 

surgiram oportunamente a partir do interesse e sugestão dos alunos.   

Assim, foi uma experiência rica e significativa que proporcionou aos alunos do 

PROEJA um novo olhar sobre a leitura. 

 E A ÁRVORE DEU FRUTOS...   

 O projeto refletiu e influenciou em outras atividades da escola como o dia da 

culminância do projeto, onde houve uma retrospectiva das leituras, recital de poemas e 

jograis, banca de troca de livros usados e depoimentos de alunos e professores relatando 

suas experiências de leitura a partir do projeto. Outra influência foi a festa junina da 

Escola “o Forró Letrado” – um autor é escolhido para ser homenageado, neste ano, o 

escritor baiano Jorge Amado, e todas as atividades desenvolvidas (quadrilhas, 

apresentações, etc.) dialogam com obras do referido autor. O projeto também influenciou 

nas confraternizações de final de ano. Em algumas turmas e também entre os professores 

e funcionários ao invés do tradicional “amigo secreto” houve o “amigo leitor” com troca 

de livros como presentes. 

 Assim, a escola conseguiu criar condições e espaços para a leitura em sala de aula, 

através de atividades regulares, e mostrar que é possível mobilizar, implantar estratégias 

e engajar a comunidade escolar na construção de uma consciência quanto à importância 

da leitura. Com o trabalho coletivo e interdisciplinar tornou-se mais significativo o espaço 

escolar para a formação de alunos-leitores na Educação de Jovens e Adultos. 
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