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É para enfrentar situações de "descrença" na arte, em especial a literatura, como mola 

propulsora de conhecimento relevante para vida humana, que propomos as ações descritas 

neste projeto. Embora a vida humana e o mundo estejam cada vez mais letrados, promovendo 

exclusões em massa de sujeitos que não se relacionam com a memória e a manifestação da 

vida por meio da escrita, é o que nos motiva levar a arte e a literatura a número cada vez 

maior de jovens, potencialmente preparados para se inserirem neste mundo letrado. Observa-

se, por meio das várias formas de letramento, que, em realidade de escolas públicas, chegam 

jovens que, mesmo em uma sociedade essencialmente letrada, utilizam da palavra escrita e 

lida de maneira precária, excluindo-os de uma relevante parte da vida, que é a capacidade de 

autonomia e de interferência no transcorrer da existência.  

Diante dessa precariedade, que aparece com muita força no ensino médio, uma 

defasagem que impossibilita a aquisição de conhecimentos importantes das várias  outras 

áreas do conhecimento, além de favorecer certa "ingenuidade"  nas leituras feitas na vida 

prática, mais grave nas redes sociais, é que se faz importante projetos que estimulem o hábito 

da leitura, o critério na leitura, o despertar para o gosto, o desenvolvimento crítico e, entre 

outras ações, a formação de comunidades leitoras. Trata-se de ações organizadas a partir de 

métodos criteriosos para alcançar êxito no ensino de literatura, com foco na leitura, e que se 

estenda ao aperfeiçoamento de técnicas de escrita de textos literários e não literário. 

Proporcionamos a jovens estudantes a oportunidade de se tornarem jovens leitores, a 

partir de ações que permitam efetivo letramento, tanto de textos informativos quanto de textos 

literário. O letramento literário, em uma configuração especial dada pela própria existência da 
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escrita literária, precisa ser intermediada por condições especiais de leitura e compreensão dos 

textos, indo além do uso social da escrita, mas buscando o seu efetivo domínio na tarefa de 

pensar o mundo e suas demandas a partir do fenômeno estético e não estético. Compreender a 

escrita como resultado das ações de leitura e exercitá-la na busca da construção do sujeito 

histórico e letrado.  

Esse projeto teve como públicos-alvo jovens adolescentes dos diversos cursos 

Técnicos Integrado ao Médio ofertado pelo Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí. A 

formação de comunidades de leitores no resgate do letramento, especialmente o literário, é 

desenvolver a capacidade de escrita por meio de memórias de leitores capazes de acessar a 

vida em sua totalidade, tendo a arte como mediação para a reflexão crítica e humanizadora. 

Isso se deu por meio de encontros organizados da seguinte maneira e datas: MARÇO: 

Preparação dos pesquisadores, elaboração do material, divulgação junto à comunidade e 

inscrições; ABRIL: Percursos machadianos: a contística machadiana e a revelação da alma 

humana; MAIO: Rubem Fonseca e a violência legitimada; JUNHO: Conceição Evaristo e 

Dalton Trevisan; AGOSTO: Caio Fernando Abreu, o menino e a sexualidade e Clarice 

Lispector: o amor e a humanidade iminente; OUTUBRO e NOVEMBRO: leitura das 

memórias dos alunos e socialização dessa memória com os participantes e com a comunidade 

por meio da elaboração de um artigo. O encontro com os leitores acontece no Auditório Paulo 

Freire do Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí (FIGURA 1) no horário de 11h45min ás 

13h00min. São um total de 8 horas semanais, sendo 4 horas com os leitores e encontros de 4 

horas em horários alternativos com os membros do projeto para preparação e avaliação 

continuada das atividades desenvolvidas. Ocorrerá certificação para os participantes do 

projeto. 
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Figura 1: Alunos dos diversos cursos Técnicos da Instituição presentes no Auditório Paulo 

Freire. Foto: Larissa Novais. Urutaí, 2019. 

 

Fonte: Acervo Pessoal  

 

Todos os membros envolvidos neste projeto se beneficiaram das atividades de leitura 

e escrita na construção de comunidades de leitores que foram mais que decodificadores do 

código, estão conseguindo alcançar os níveis mais aprofundados de leitura, percebendo os 

textos literários, em especial, como experiências comunicativas que buscam reflexões sobre a 

vida humana no mundo. Ressaltou-se, assim, a importância de confirmar o letramento 

literário como uma atividade fundante da aquisição do conhecimento em todos os níveis de 

formação escolar, buscamos para isso o resgate do gosto, hábito e leitura em sala de aula e na 

vida. Além disso, a relevância dessas práticas de leitura e compreensão de textos literário-

artísticos na contribuição da formação do sujeito que escreve, não só as demandas letradas 

impostas pela escola e pela vida profissional, como as que exigem a vida. Foi possível por 

meio de atividades como essas, restabelecer relações intrínsecas ao conhecimento que estão 

ligadas ao ensino das disciplinas do núcleo comum, assim como as temáticas pertinentes ao 

Ensino Técnico. 

Nesse trabalho de formação de comunidade de leitores, além de efetivar a leitura e a 

escrita como processo importante para formação do sujeito histórico, é possível, por meio da 

arte, motivar jovens leitores a compreender os espaços de diversidade em que estamos 

incluídos e, especificamente, a escola como território da diferença, mas nunca da 

desigualdade, embora isso ainda persista com tanta força em nossos espaços acadêmicos.   
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Por meio do letramento literário é possível suscitar temáticas muito próprias da vida 

adolescente, quase nunca discutidas em espaços acadêmicos ou entendidas 

preconceituosamente nos espaços da cidade, o que por meio da arte literária e outras artes se 

faz presente de maneira crítica, humana e considerando os Direitos humanos na sua 

integralidade.  

Recolher as impressões de leitura, ou seja, de que maneira se acessa o processo de 

letramento, assim como essa leiturização é capaz de transformar a percepção do jovem no 

mundo foi feito por meio de relatos de leitura e memória de textos. Isso é amplamente 

divulgado e, uma vez que o jovem seja capaz de compreender a relevância da arte literária 

para seu desenvolvimento no mundo, é possível formar outras comunidades literárias em 

outros espaços e em outros tempos, pois esse é um patrimônio para vida. Elaboração de 

material de socialização das memórias de leituras com os participantes do projeto e 

elaboração de artigo para socialização com a comunidade.  
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