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Resumo: Literatura é um dos componentes curriculares do Ensino Médio e, dessa 

forma, a leitura de livros literários é de suma importância. Em se pensando sobre os 

alunos de terceiros anos, essa importância é ainda mais latente, uma vez que a maioria 

deles prestará vestibular. O presente trabalho relata a experiência de projeto que tem 

como meta a leitura e discussão, em grupo, dos livros indicados aos vestibulares da 

região: UFSC, UDESC, ACAFE e UFRGS. Esses encontros aconteceram fora do horário 

de aula, com presença dos alunos do IFC Campus Avançado Sombrio e alunos de 

demais escolas da região, convidados previamente, bem como amantes da leitura da 

comunidade. O projeto resultou em um maior engajamento da comunidade bem como 

relatos de que os encontros facilitaram a leitura das obras obrigatórias.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Para a construção das provas do vestibular, as comissões organizadoras 

indicam uma lista de obras de literatura para a leitura obrigatória dos vestibulandos; 

tais obras servem como uma amostra dos estilos literários e visam avaliar o 

conhecimento dos candidatos mediante a análise dos textos, a identificação dos 

autores e de suas obras. Por tal razão, a leitura desses enredos é essencial para o 

sucesso dos vestibulandos. Diante disso, a Biblioteca do Instituto Federal Catarinense 

Campus Avançado Sombrio (IFC) elaborou um projeto de extensão que visa à leitura 

e discussão, em grupo, dos livros indicados aos vestibulares da região, como 

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e demais.  

O entendimento é de que a leitura das obras obrigatórias, muitas vezes, é vista 

como um fardo para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Por isso, esta atividade 

realizada em grupo pode facilitar sua execução, uma vez que o texto é dividido em 

trechos, nos quais ora o aluno é leitor, ora é ouvinte. Além disso, o modelo de maratona 

beneficia o aluno que tende a abandonar a leitura da obra, uma vez que o encontro só 

é finalizado com a leitura na íntegra da obra escolhida.  

Desta forma, a iniciativa elaborada pela biblioteca pretende trabalhar duas das 

barreiras apontadas pela pesquisa Retratos da Leitura (2016) como impeditivos para 

que os leitores executassem um maior número de leituras: a “falta de tempo” e a “falta 

de paciência para ler”, pois os encontros são agendados, permitindo ao participante se 

organizar previamente, e a carga de leitura dividida tende a suavizar a tarefa, 

permitindo que uma obra que muitas vezes seria lida em dois ou três dias o seja feito 

em um encontro de quatro horas. 

Tal atividade de extensão ainda serve como uma iniciativa de fomento à leitura 

na região, uma vez que visa organizar encontros de leitura em voz alta, que podem 

atrair pessoas da comunidade externa interessada em participar dessa experiência, 

bem como não exclui pessoas iletradas de sua participação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com Martins (1988), o aprendizado da leitura ocorre no início da 

infância e de forma solitária, quando começamos a perceber as cores, os cheiros e os 

sons ao nosso redor, passando a dar sentido ao que nos cerca, dando desta forma, os 

primeiros passos para a conhecida “leitura do mundo”: 

Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das 

situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos 

a estabelecer relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas 

que se nos apresentam - aí então estamos procedendo leituras, as quais nos 

habilitam basicamente a ler tudo e qualquer coisa. (MARTINS, 1988, p. 17). 

 Martins (1988) para melhor explicar o processo de leitura o divide em três 

níveis, que seriam: sensorial, emocional e racional. Como em todo o seu texto, a autora 

defende que a leitura é circunstanciada, sofrendo influência do meio e do momento 

em que é realizada, estes três níveis não são isolados e sim simultâneos, ocorrendo com 

a predominância de um ou de outro, de acordo com as necessidades, interesses, 

experiências e momento do leitor. 

 O nível de leitura sensorial, que de certa forma já foi apresentado acima, é a 

leitura realizada com os sentidos da visão, olfato, audição, paladar e tato. Conforme 

aponta Martins (1988), não se trata de uma leitura elaborada e sim de uma resposta 

aos diversos estímulos que o mundo nos oferece. Essa leitura inicia na mais tenra idade 

e nos acompanha por toda nossa vida. Ela é a responsável por definir ao leitor, de 

forma inconsciente, o que lhe agrada ou não, sem uma racionalização profunda, mas 

baseada no simples fato de que lhe agrada aos sentidos. 

 Quando estas leituras começam a despertar sentimentos, tais como: alegria, 

tristeza, euforia ou mesmo certas memórias, adentramos o nível de leitura emocional. 

Aqui já não utilizamos mais apenas nossos sentidos para realizar a leitura, mas 

também as emoções. É comum, neste nível, o leitor se entregar para a leitura, como 

quando determinada música inexplicavelmente nos deixa eufóricos, ou quando certo 

aroma nos lembra das manhãs frias do inverno. Segundo Martins (1988, p. 51), é neste 
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nível que emerge a empatia, a “[...] tendência de sentir o que se sentiria caso 

estivéssemos na situação e circunstâncias experimentadas por outro [...]”, 

caracterizando assim, um processo de participação em uma realidade exterior, 

diferente da do leitor. 

Por fim, o nível racional é onde o leitor fará uma racionalização sobre a leitura. 

De acordo com Martins (1988, p. 66): “[...] a leitura racional irá acrescentar à leitura 

sensorial e emocional o fato de construir uma ponte entre o leitor e o conhecimento 

[...]”, pois possibilita ao leitor a construção de conexões entre suas experiências e o 

contexto da leitura, formando desta forma um novo conhecimento e ampliando a visão 

da realidade do leitor. 

A leitura de textos embora não se resuma à decodificação de palavras, 

certamente inicia neste ponto, com o leitor identificando conjuntos de signos, 

evocando significados e percebendo o encadeamento das ideias do autor do texto. 

Assim, se torna necessário citar a célebre frase de Paulo Freire (1992, p. 11): “[...] 

a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele.” Cabe ao leitor realizar, como 

anteriormente visto, a leitura racional, confrontando seu repertório de vivências com 

o texto, construindo assim as referências de mundo pretendidas pelo autor. 

Por esta razão, Martins (1988) afirma que a leitura do texto nunca será a mesma, 

pois cada vez que o leitor voltar ao texto, ele o fará com uma bagagem de experiências 

diferentes e em contextos distintos, resultando sempre em um novo olhar sobre o texto. 

Silva (1987) refletindo sobre o ato de ler e sua importância para a educação do 

indivíduo, detalha no que ele chama de “leitura crítica” esse processo de construção 

de conhecimento. Para ele, durante a leitura, o leitor irá constatar o significado do 

documento, se posicionando diante dele e dando início ao cotejo das ideias, 

comparando o texto com suas experiências anteriores. O processo termina com a 

transformação do conteúdo do documento, pois subentende-se que o leitor formulou 
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um texto novo, particular, fundamentado no diálogo que ocorreu entre o seu contexto 

e o contexto do autor. 

A leitura em grupo possibilita que estas diferentes leituras críticas sejam 

cotejadas e compartilhadas pelo grupo de leitores, enriquecendo assim o processo de 

interpretação e permitindo que os leitores tenham contato com uma multiplicidade de 

leituras e visões de mundo. 

A leitura em voz alta ainda apresenta um diferencial pois propicia um momento 

de oratória ao leitor, permitindo que os mesmos saboreiem as palavras e o texto, ao 

mesmo tempo que propicia um papel de ouvinte. 

De acordo com Pinto (1998) o exercício de aprender a ouvir, que ela chama de 

leitura indireta, se completa com o ato de ler (silenciosamente) pois a prática evita que 

problemas de linguagem oral e escrita se desenvolvam. Milano (2017, p. 81) ressalta 

que “[...] o texto lido em voz alta se transforma ao passar pela voz de cada leitor e é 

reatualizado na escuta de cada um. Nesse sentido, pode-se dizer que a voz provoca 

duplamente o texto.” 

 Dessa forma, o leitor empresta sua voz ao texto escrito, sendo que no momento 

da leitura ocorre uma transformação, tanto para o leitor como para o ouvinte. 

 

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Para a execução do presente projeto, foram realizadas reuniões de planejamento 

da equipe envolvida para estabelecer critérios, para a realização dos encontros e 

confecção de material de divulgação.  

Primeiramente, a equipe da biblioteca, juntamente a uma professora de 

português colaboradora do projeto, constroem um perfil do autor da obra que será 

trabalhada no encontro, apresentando uma pequena biografia e informações sobre o 

estilo literário ao qual pertence. Neste mesmo encontro, a equipe ainda define o 

material para divulgação, criando cartazes e panfletos. 



142 
 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

O passo seguinte é a divulgação dos encontros, para isso são fixados os cartazes 

nos murais do campus Sombrio bem como nas escolas da região, na semana que 

precede o encontro, a equipe do projeto vai até as salas de aula - dos terceiros anos - 

para divulgar a atividade, tanto nas salas do campus Sombrio quanto em outras 

escolas da região, bem como divulga os cartazes através da conta do Twitter da 

biblioteca (@BibSombrio3). 

Mensalmente é realizado um encontro para a leitura das obras indicadas para 

os vestibulares, tendo como local o auditório do campus avançado Sombrio e procede 

através da seguinte metodologia: um dos membros da equipe apresenta o autor e a 

obra que serão lidos no encontro, em seguida se inicia a leitura da obra em voz alta, o 

mesmo continua lendo até que considere adequado, levantando sua mão para indicar 

que pretende ser substituído por outro leitor, um dos demais participantes da 

maratona levanta sua mão, indicando sua intenção de substituir o leitor e prosseguir 

daquele ponto em diante. Esse procedimento ocorre até que o grupo tenha lido a obra 

em sua totalidade. 

Ao finalizar a leitura completa da obra, o grupo se detém durante um período 

compartilhando as impressões acerca da obra lida e fazendo relações tanto com o 

conteúdo programático da disciplina de literatura quanto com sua bagagem de 

leituras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto foi executado no ano de 2017, na forma de um teste-piloto, sem 

formalização dentro da Coordenação de Extensão e se mostrou positivo, gerando um 

engajamento entre os participantes e um feedback de que os encontros regulares 

auxiliaram na programação do aluno de quais as obras que seriam lidas, chegando a 

ter participantes que já haviam lido a obra a participar do encontro para comparar suas 

percepções sobre a leitura ao final da maratona. 

                                                
3 Disponível em: https://twitter.com/BibSombrio 
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 Além disso, os participantes das maratonas relataram que a dinâmica do 

encontro permitia que lessem as obras indicadas em sua totalidade, fato apontado por 

muitos como algo penoso de ser executado, visto o caráter de obrigatoriedade da 

leitura aliado a grande carga de atividades escolares que um aluno do IFC-Sombrio 

recebe. 

 Por fim, a atividade ainda auxiliou a estreitar os laços existentes entre a 

comunidade escolar e a biblioteca, tanto no que se refere a relação professor-biblioteca, 

como a relação aluno-biblioteca, com o projeto a unidade reforçou sua característica 

de espaço pedagógico atuante na formação dos alunos.  
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