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1 INTRODUÇÃO  

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar o programa 

Socializando a leitura e experiências pessoais vividas dentro de suas cinco 

principais vertentes: “Troca de livros”, “Literarte: literatura em 

movimento”,"Oficina de contação: a formação de leitores”, “Vem ler: incentivo à 

literatura” e Cursos de extensão. Todos esses eixos têm a finalidade de 

promover atividades de incentivo à leitura e à produção textual para a 

comunidade universitária e para a comunidade em geral, qualificando e 

multiplicando o conhecimento sobre formas de incentivo ao ato de ler e 

escrever. Este relato tem como foco um desses projetos, no qual tive maior 

participação: “Trocas de livros”. O projeto é coordenado pelas professoras  

Mairim Piva, Adriana Gibbon e pelo prof. Artur Vaz, do Instituto de Letras e 

Artes (ILA), da FURG, atuando na comunidade acadêmica e em eventos 

externos a ela, com o objetivo de estimular um maior contato da comunidade 

com os livros, bem como despertar e incentivar o interesse pela leitura, visando 

contribuir na formação de leitores. 

 

2 METODOLOGIA  

 O projeto “Troca de Livros” teve seu início em janeiro de 2013 e tem a 

finalidade de levar aos leitores de diversas comunidades a possibilidade de 

trocar livros de forma facilitada, ampliando sua margem de conhecimento de 

mundo. A troca ocorre respeitando-se uma única regra: o livro deve ser trocado 

por outro da mesma categoria, ou seja, um livro de ficção deve ser trocado por 

outro livro de ficção, assim como um livro de não ficção por outro. Os gêneros 

das obras são categorizados em: ficção, não ficção e literatura infantil e juvenil. 

Desse modo, mantém-se um fluxo contínuo e permanente de livros, 

assegurando a manutenção do acervo do projeto.  

  

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO   

 A partir da experiência tida ao trabalhar nesse projeto, foi possível 

perceber que as atividades de leitura são fundamentais para a formação de 

jovens e adultos, sendo eles acadêmicos ou da comunidade. O projeto “Troca 
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de livros” demonstra sua importância pela necessidade de se possibilitar 

momentos que permitam ao leitor conviver com material escrito e que lhe 

despertem a vontade de ler, pois “Uma prática constante de leitura [...] 

pressupõe o trabalho com a diversidade de objetivos, modalidades e textos que 

caracterizam as práticas de leitura de fato” (PCN, 1998, p. 57). Importante 

também enfatizar seu alcance social e artístico, pois disponibiliza aos 

interessados, em especial aqueles que não possuem condições financeiras 

para a compra habitual de livros e outros bens culturais, uma possibilidade de 

entrar em contato com obras – romances, contos, crônicas, poemas, peças de 

teatro, histórias em quadrinhos, livros técnicos – canônicas ou não da Literatura 

brasileira e mundial. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A existência desse projeto é de fundamental importância para que haja a 

interação entre graduandos do curso de Letras com o universo da leitura que 

se presencia na atualidade. É também o elo responsável pelo diálogo da 

universidade com a comunidade, já que proporciona a pessoas de todas as 

idades e condições sociais momentos de lazer e aprendizado através da 

leitura, de forma crítica e consciente.  

 Na medida em que o professor e a comunidade escolar se dedicam de 

fato à compreensão do que significa ler, a essência deste ato modifica-se e 

passa-se a perceber o valor altamente positivo e libertador da leitura. Ler, para 

Paulo Freire, poderia ser traduzido como o ato mesmo de viver, de respirar - 

ação que "não se esgota na descodificação pura da escrita ou da linguagem 

escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo", (FREIRE, 

2001, p. 11) nas relações sociais.  

 Através de diversas participações em eventos culturais da cidade e de 

sua manutenção em espaço permanente, pode-se afirmar que o projeto vem 

auxiliando de forma significativa para que a leitura seja incentivada na 

sociedade. O projeto proporciona, na troca, a oportunidade de o leitor adquirir 

mais conhecimento, sem custos com novos livros, sendo então uma forma de 

auxiliar a formação de leitores de diferentes condições socioeconômicas. Essa 

é a proposta que o programa Socializando a leitura vem encaminhando com 

suas diversas práticas na comunidade. 
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