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I. Apresentação: 
 
 
 O Projeto Roda de leitura parte do princípio de que difundir o gosto pela 

leitura em torno da escola é benéfico à comunidade e aos alunos, por propiciar a 

convivência em ambiente letrado. Ensinar os alunos a ler os mais diferentes 

gêneros textuais, adquirindo o gosto pela leitura, pode garantir o seu sucesso ao 

longo de toda sua trajetória escolar, além de ampliar sua compreensão de mundo. 

Para tanto, é imprescindível que o professor, enquanto mediador de 

atividades de leitura tenha uma visão multidisciplinar e compreenda que leitura e 

escrita são metas comuns de todas as áreas do conhecimento, não se 

restringindo apenas à área de Língua Portuguesa.  Deste ponto de vista, todos os 

professores são convidados a entrar na roda e contribuir com o seu olhar e 

experiências para a formação de leitores. O Projeto visa ainda o incentivo e 

orientação à leitura, visando tanto ao desenvolvimento do gosto pela leitura como 

à formação de leitores. Nesse sentido se propõe a apoiar escolas tanto estaduais 

como municipais, Instituições de Ensino superior e Comunidade para formar 

orientadores de leitura, entre membros do corpo docente, alunos dos Cursos de 

Graduação em Letras e Pedagogia, colaboradores da comunidade, incluindo 

trabalhadores em bibliotecas públicas e membros que atuam no Programa Escola 

da Família por meio de Projetos Educativos.  

Desta forma, considerando as concepções de Escola e Educação 

Comunitária (MOLL, 2006) o Projeto articula-se com os seguintes por parâmetros 

educativos: 

• A escola não  é a única instância educativa. Ela é apenas uma parte do todo e 

no todo a parte, segundo a concepção filosófica de Edgar Morin (MOLL, 2006). 

                                                 
1 Adaptação do Projeto Entre na roda: leitura na escola e na comunidade, desenvolvido pelo 

CENPC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária,  em parceria com a 
Fundação Volkswagem.  
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Portanto, é uma instituição social e histórica, cujos  problemas que vive 

refletem a contemporaneidade e vice-versa; 

• Para além de instância educadora, a escola é uma “comunidade de 

aprendizagem” e, portanto, deve estar conectada a outras redes de sociais e 

educadoras, tais como as comunidades de bairro, ONGs, instituições 

filantrópicas, amigos do bairro, alunos, pais, moradores, etc. 

• Os espaços educativos são plurais. O bairro, as cidades exercem funções 

pedagógicas das mais produtivas, para os quais a escola necessita olhar e 

estender suas ações ampliando, assim, leques de possibilidades 

educacionais. Além disso, vincular significativamente a escola às práticas 

sociais de construção do conhecimento. 
 

II. JUSTIFICATIVA: 

 Leiturização: a desescolarização da leitura 

 
 Por que desescolarizar a leitura?  

 Ensinar a ler e escrever na escola é um desafio que transcende 

amplamente a alfabetização. As práticas escolares devem considerar a sociedade 

como um espaço de práticas de leitura e de escrita, o que implica dizer que, 

fundamentalmente, é a sociedade que determina para a escola quais os 

conteúdos e competências necessárias ao exercício da cidadania. É lá, para além 

dos muros da escola, que está o âmbito da prática do que se deve ensinar na 

escola, para que ela – a escola – tenha sentido. “O necessário é fazer da escola 

um âmbito onde a leitura e escrita sejam práticas vivas e vitais, onde ler e 

escrever sejam instrumentos poderosos que permitem repensar o mundo e 

reorganizar o próprio pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam 

direitos que é legítimo exercer e responsabilidades que é necessário assumir.” 

(LERNER,  2002, p.18) 

 Escola e Sociedade estão indissoluvelmente vinculadas para a formação 

de sujeitos capazes de exercer cidadania a bem da justiça social. Imprescindível, 

portanto, repensar as instâncias educativas, até então, atribuídas apenas a 

escola.  

César Coll ( 2005 ) coloca que a obrigatoriedade do ensino básico tem 

levado, ao longo do século XX, a uma “crescente des-responsabilização social e 
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comunitária dos temas educativos.” A conseqüência é que a sociedade transfere 

para a escola a função de responder a todas as demandas sociais, desde a 

violência juvenil, o consumo de drogas, a gravidez na adolescência  etc. É certo 

que a expressão “comunidade escolar” ainda se restringe somente aos atores 

intra-escolas: professores, alunos, pais de alunos, gestores. O entorno, o bairro, o 

município não são considerados participantes de tal comunidade. Esta 

concepção, de certa forma, é de responsabilidade da própria escola que ainda 

não se “abriu” (não apenas as suas portas, mas, essencialmente, as suas 

concepções e práticas) para participações efetivas de aprendizagens no coletivo.  

A educadora mexicana Rosa Maria Torres propõe que a educação deixe de ser 

vista como “comunidade escolar”, para ser assumida como “comunidade de 

aprendizagem”, o que modifica substancialmente o paradigma atual, para a 

concepção de comunidade como um núcleo mais abrangente e co-responsável 

pelo processo educativo, hoje restrito a escola. Significa considerar a localidade 

como fonte de referenciais para planos educativos que tenham relação com as 

necessidades e potencialidades locais da escola. Isso garantiria uma identidade 

comunitária para a escola, não apenas como características específicas, mas 

como participante da construção, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da Escola. Para tanto, há que se repensar quem educa quem, quem 

aprende com quem, a quem cabe ensinar, a quem cabe aprender, enfim, quem 

são os responsáveis por uma educação que se pretende social. Quais alianças 

são necessárias, quais os papéis devem ser representados por quais atores neste 

processo? Pensar a educação para além dos muros da escola, requer um amplo 

processo de reflexão e de compartilhamento de responsabilidades.  

 Tais concepções, em relação ao ensino de leitura, vão encontrar sintonia 

tanto em Foucambert (1994), quanto em Lerner (2002) no sentido de que é 

necessário desescolarizar a leitura e a escrita, o que significa conceber que, tanto 

em relação às crianças quanto aos adultos, todas as instâncias educativas devem 

ter o cuidado de formar leitor sob o ângulo da técnica e do manuseio do livro e 

demais textos escritos. Os textos escritos, por exemplo, jornais, livros, revistas, 

enfim, em todos os gêneros2 sob os quais se apresentam são ferramentas que 

                                                 
2  Os Gêneros são determinados historicamente. As intenções comunicativas, como parte das condições de 
produção dos discursos, geram usos sociais que determinam os gêneros que darão forma aos textos. O termo 
gênero é utilizado aqui como proposto por Bakhtin e Schneuwly. ( 2004) 
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funcionam com objetivos e características determinados e, para usá-los, é preciso 

uma certa iniciação ao seu funcionamento, ou seja, é necessário o ensino de 

estratégias3 de leitura para serem utilizadas como ferramentas no exercício de 

cidadania. Como leitura é um ato que se pratica socialmente, em âmbitos 

educativos diversos, em diferentes contextos, é utopia imaginar que haja receitas 

padronizadas que se apliquem para todas as exigências de leitura e que somente 

a escola é determinante de tal processo. 

 Para Foucambert (1994), a idéia de desescolarização da leitura é a de 

formação permanente do leitor a ser assumida por todas as instâncias educativas, 

já que a leitura não é um processo que se conclui na escola. Para ele, 
 

 “(...).Aprende-se a ler em qualquer idade e continua-se sempre 

aprendendo. A  escola é um momento da formação do leitor. Mas se essa 

formação for abandonada mais tarde, ou seja, se as instâncias educativas 

não se dedicarem sempre a ela, teremos pessoas que, por motivos sociais 

e culturais, continuarão sendo leitores e progredirão em suas leitura, e 

outras que retrocederão e abandonarão qualquer processo de leitura. 

(p.17) 
 

 É decorrente desta concepção que Foucambert propõe o conceito de 

desescolarização da leitura e o de Leiturização da sociedade. Retornando às suas 

pesquisas, cerca de 70% dos cidadãos são excluídos deste processo de 

leiturização por não encontrarem motivos para continuarem a fazê-lo. Isto porque 

“as sociedades industriais construíram seu desenvolvimento e prosperidade do 

trabalho, o taylorismo, o enquadramento do maior número de pessoas em tarefas 

de execução que não abrem espaço à iniciativa e à decisão” (1994, p.19). Daí, 

argumenta ele, o retorno ao analfabetismo. A leitura é, portanto, o produto de um 

status social que se constrói em determinadas condições sociais, o que significa 

dizer que a leitura, além de ser uma questão de técnica, é também de status, de 

estatuto de leitor. Modificar esta realidade é urgente, pois está em jogo não 

                                                 
3 Uma estratégia de leitura é um amplo esquema para obter, avaliar e utilizar informação. As estratégias são 
um recurso para construir significado enquanto se lê. Estratégias de seleção possibilitam ao leitor se ater 
apenas aos índices úteis, desprezando os irrelevantes; de antecipação permitem supor o que ainda está por 
vir; de inferência permitem captar o que não está dito explicitamente no texto e de verificação tornam 
possível o “controle” sobre a eficácia ou não das demais estratégias. O uso dessas estratégias durante a leitura 
não ocorre de forma deliberada – a menos que, intencionalmente, se pretenda faze-lo para análise do 
processo. (PCNS, p. 53)  
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apenas condições favoráveis à sobrevivência nas sociedades modernas, mas 

também à construção da real democracia. A participação popular neste processo 

é determinante para a justiça social. Tais transformações operam-se 

legitimamente, não de forma solitária, mas no conjunto das relações sociais, tanto 

no sistema produtivo como na vida das coletividades, nos meios de informação, 

na participação política, no sistema educativo e na família. Ao considerar estas 

instâncias como educativas, o pesquisador francês considera que, quando a 

consciência dos problemas se impõe, as soluções se espelham como 

possibilidades concretas.  

 O que se propõe como reflexão é que muito fatores entram em jogo 

quando se discute leitura. As querelas escolares fomentadas por políticas 

públicas giram essencialmente em torno dos métodos sem considerar as 

questões sociais, políticas, econômicas, culturais das quais originam o leitor, um 

sujeito social, antes do contato com o texto. O aprendizado de leitura depende 

também da organização geral da escola e do seu entorno, da política coerente 

que a equipe pedagógica decide adotar para o ensino em seu conjunto; das 

articulações possíveis com parceiros; da consideração de público-alvo não 

apenas o corpo discente, mas também os que estão à margem do sistema 

educativo institucionalizado, enfim, das comunidades carentes de oportunidades 

de participação social.  

A pergunta que se coloca, então, é: a quem interessa a omissão de tais 

fatores? Por várias razões, a demanda social instaurada pelas relações de poder 

exige que as discussões sobre o ensino de leitura e de escrita avancem de um 

saber rudimentar  - para o qual comportamentos alfabéticos sãos satisfatórios – 

para estratégias mais complexas de usos da leitura e da escrita como 

emancipação de consciências. 

 Neste sentido, afirma Foucambert, “o problema totalmente novo, colocado 

para todos, é inventar as condições e abordagens de uma política de 

“leiturização” que responda às necessidades individuais e sociais de nosso 

tempo, da mesma maneira que a política de alfabetização satisfez as exigências 

dos últimos cem anos” (1994, p. 33). 

 Em vista da importância das idéias expostas, garantir acesso à leitura 

passa a ser uma tarefa de responsabilidade da sociedade como um todo. Para 

que isso aconteça, a leiturização social deve implicar um processo contínuo de 
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formação de leitores, por meio de programas educativos que atuem em duas 

direções: desenvolver tanto habilidades de leitura de diversos gêneros textuais 

como também atitudes favoráveis à leitura enquanto veículo de aquisição de 

novos conhecimentos e de aprimoramento cultural. 

 É necessário um rigoroso mapeamento da situação atual, não apenas da 

escola, mas do contexto social em todas as suas vertentes: econômicas, políticas, 

culturais, na medida em que a escola não é uma ilha, nem o bairro, nem o 

município. Estamos todos interligados por relações globais, o que altera 

significativamente a forma de abordagem da educação no século XXI. O desafio é 

o de vincular a escola a este contexto sem, no entanto, perder a sua identidade, 

as suas características, o seu “território”.  Começar por construir visibilidade deste 

panorama é a ação primordial para se repensar percursos de uma educação que, 

efetivamente, seja de todos, para todos. 
 
III. Objetivos: 
 
• Fomentar uma cultura de valorização da leitura na escola e na comunidade; 

• Formar professores numa proposta inovadora e interdisciplinar de ensino da 

leitura, tendo em vista a criação, na escolar, de um ambiente propício à 

irradiação da leitura entre os alunos e outros membros da comunidade. 

• Fortalecer uma parceria entre escola e comunidade, voltada para o ensino e a 

valorização da leitura. 
  
IV. Público-alvo: 
 
- Alunos da graduação em Letras, preferencialmente do primeiro ano e do 

segundo, tendo em vista a continuidade do Projeto no ano seguinte. 

- Professores das Redes municipais e estaduais; 

- Membros da comunidade que tenham representatividade como lideranças 

comunitárias; 
 
V. Atividades do Projeto: 
 

 As atividades do projeto se desenvolverão em dois momentos: dentro da 

sala de aula, no programa de formação continuada, tendo como principal foco o 

mediador de Rodas de Leitura, vivenciando oficinas de leitura; e fora dela, tendo 

como principal foco atividades com o aluno que, mediado pelo professor, também 
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vivenciará oficinas de leitura como orientadores na comunidade. Outro foco será a 

dinamização das bibliotecas em parceria com  as instituições públicas municipais 

e estaduais.. 
 
VI. Metodologia: 
 
 O Projeto tem como atividade central as rodas de leitura, momentos em 

que as pessoas se reúnem para ler e comentar as leituras feitas, sob a 

coordenação de um orientador, no caso, o professor. Os leitores se reúnem em 

determinados espaços e horários e, mediados por um orientador de leituras, 

desenvolvem atividades de escuta e leitura de narrativas, poemas, notícias, textos 

teatrais e outros, seguidas de observações e comentários dos participantes sobre 

o autor, o material lido, as relações deste com outras obras e com a realidade etc. 

 As atividades de leitura estão organizadas, de forma a desenvolver 

habilidades de leitura antes, durante e depois da leitura (SOLÉ, 1998) , orientadas 

pela concepção de leitura, não apenas como decodificação, mas como 

compreensão, interação entre texto e leitor e como réplica ao discurso do autor.  
 
VII. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 
 
• Aulas expositivas; 

• Estudos em grupos: individualmente, em duplas, em pequenos grupos; 

• Uso de ambiente virtual.; 

• Seminários; 

• Debates; 

• Pesquisas; 

• Produção de Seqüências de atividades; 

• Produção intelectual de materiais diversos: artigos, resenhas, memoriais, 

projetos para apresentação em eventos acadêmicos.  

• Vivências em Rodas de Leitura 

• Elaboração de rodas de leitura para atuação como eventuais ou substituições 

nas redes municipais e estaduais. 
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VIII. Avaliação: 
 
 A avaliação será feita através de registros no memorial dos participantes, 

de percepção sobre o envolvimento e participação nas oficinas; de socialização e 

comentários sobre os textos lidos, tendo em vista os objetivos propostos para 

cada oficina; de avaliação oral. 

 Para efeito de avaliação e de certificação o participante do Projeto deverá: 

• ter, no mínimo, 80% de freqüência; 

• produtividade igual ou superior a 80% nas atividades desenvolvidas no 

processo de formação; 

• atuar como orientador de rodas de leitura na comunidade com a devida 

comprovação de resultados; 
 

IX. CRONOGRAMA PREVISTO: 

• 1ª. Quinzena de maio: divulgação e período de inscrição; 

• 2007: Formação e implementação do Projeto na comunidade. 
 

X. Resultados iniciais: 

- Expressiva adesão de parceiros: Secretaria de Educação do Município. Alunos 

das Graduações em Letras, Pedagogia e História da Instituição e de outras; ex-

alunos atuantes nas redes municipais e estaduais; Diretoria de Ensino por meio 

de Professores Coordenadores e professores do Projeto Hora da Leitura. 

 
XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 O Projeto Roda de Leitura: uma proposta pra leiturização da comunidade 

busca articulação entre escola e comunidade por considerar que o sentido da 

escola para as novas gerações de nossa sociedade está na democratização 

efetiva do ensino para a cidadania. As exigências e os desafios impostos pelo 

presente impõem-nos questões que precisam ser discutidas no coletivo dos 

atores envolvidos. Não apenas professores, gestores, aluno e pais, mas, 

sobretudo, a sociedade deve ser o público-alvo central dessa problemática, na 

medida em que ela é o espaço de impacto do que a escola oferece aos seus 

alunos, futuros cidadãos. 
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 Muitas podem ser as leituras da relação causa-consequência das ações da 

escola e diversas são as alternativas, sem dúvida, importantes para a renovação 

pedagógica. É fato que a escola não é uma ilha, isolada de outros contextos e 

que a emergência do século XXI nos desafia a ler o mundo sob a forma do 

holograma, ou seja, buscando na parte e o todo e no todo a parte, os problemas 

que a escola vive, de certo modo, refletem os problemas da contemporaneidade 

(MORIN apud MOLL, 20064). 

 Nesta perspectiva, o Projeto Roda de Leitura não se configura como a 

solução, mas como uma das alternativas de contribuição no sentido, não apenas 

de redesenhar os contornos institucionais da escola, como também de co-

responsabilizar a comunidade pelo projeto educativo da sociedade 

contemporânea, o que vale dizer, sociedade do conhecimento. Neste processo, 

escola e comunidade são constituídas e constituidoras do modus vivendi 

moderno. Assim, a relação de ambas é intrínseca e nos coloca o desafio, 

segundo Moll (2006), 
 

de itinerários de reinvenção da escola e de construção tanto da comunidade 

de aprendizagem quanto da cidade educadora como espaços nos quais o 

diálogo, a participação e a cooperação do conjunto de atores sociais sejam 

características permanentes.  Recolocar a escola na cena urbana, tirá-la de 

um certo lugar de invisibilidade, construir condições para que as novas (e 

também velhas) gerações (re)aprendam a cidade, na cidade e da cidade e 

(re)aprendam a conviver colocam-se como possibilidades histórica de nos 

reinventarmos como sociedade. Ressignificar a escola, colocando-a em rede 

com a comunidade e a cidade, não significa despi-la de uma tarefa que é 

eminentemente sua em relação às novas gerações. 
 

Considerando essa perspectiva, a leiturização se configura como uma das 

alternativas possíveis de reinvenção de uma forma de se relacionar com o mundo. 

Assim, estas gerações poderão perceber que o mundo é um lugar sem fronteiras, 

tão imenso como o mar. É uma forma de ajudá-las a olhar. Olhar as diferentes 

possibilidades de compreender o universo; ajudá-las a ler as múltiplas linguagens 

                                                 
4 A data refere-se ao texto de apoio utilizado na disciplina Escola e Educação Comunitária do Curso Gestão 
Escola, no ano de 2206, pela UNICAMP. No referido texto, a citação de Morin não é indicada nas referências 
bibliográficas, o que dificulta a identificação da obra.. Portanto, serão colocadas no final como referências 
bibliográficas. 
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que permeiam o contexto social. A se relacionar com elas de forma autônoma; de 

torná-las sujeitos e protagonistas de sua própria história.  É um processo 

imbricado de ensino e aprendizagem, em que os múltiplos espaços de aula, para 

além da escola, mais do que um lugar de circulação de conhecimentos, 

transforma-se num espaço de aprendizagem real do humano, em aulas de 

descobertas.  Esta é a utopia necessária ante os múltiplos desafios do futuro: 

tornar a educação um trunfo indispensável à humanidade na sua construção dos 

ideais da paz, da liberdade e da justiça social. (DELORS, p. 11, 2001) 
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