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Projeto emprega literatura como forma de inserção
Proposta defende leitura literária como um direito e a cargo da formação
e expansão dos horizontes de crianças e adolescentes
RAQUEL PIMENTEL*

L

eitura criativa como direito à infância
e à adolescência. O nome resume a
proposta do projeto de extensão do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas,
a de garantir a esse público o acesso à
literatura, empregando-a como ferramenta na formação, inserção social e expansão
de horizontes dos indivíduos.
Coordenado pela professora Sheila
Oliveira Lima, o projeto é desenvolvido há
14 meses no Lar Anália Franco, instituição
que abriga crianças e adolescentes afastados de suas famílias. Participam hoje como
colaboradoras as alunas do curso de Letras
Amanda Gomes do Amaral, Angela
Rodrigues da Silva e Giovanna Triani,
responsáveis pela abordagem e desenvolvimento das atividades com os moradores
da entidade.
A extensão nasceu de duas propostas,
conta a professora. A primeira foi servir
de braço para um projeto de pesquisa que
estuda o processo de formação de leitores. Além da fundamentação teórica, intervenções literárias realizadas por um
estudante do projeto na Penitenciária Estadual de Londrina evidenciaram algumas demandas sociais sob as quais a
extensão poderia atuar. “Ao perceber essas demandas, que já são relatadas por
autores que tratam da leitura em uma
perspectiva reconstrução e construção da
própria narrativa do sujeito, pensamos
em trabalhar um processo de formação de
leitores em um cenário no qual a leitura
possa representar um apoio simbólico
nessas situações de crise”, relata.
Dado o pontapé, foi realizado contato
com o Lar Anália Franco e, desde então, o
trabalho com crianças e adolescentes tem
sido desenvolvido com base em autores
como Antonio Candido, Tzvetan Todorov
e Michele Petit, que defendem o acesso à
literatura como um direito, a cargo da
inserção em um mundo articulado e que, a
partir do conhecimento, atue de modo a
propiciar a construção e reconfiguração
dos indivíduos.
Espaço - A primeira intervenção no
Lar foi a criação do “Espaço da Leitura”.
Em uma sala do abrigo, foram
disponibilizados diversos livros para que
os moradores realizassem uma leitura individualizada, acompanhada por algum
dos colaboradores. A promoção de um
trote solidário de arrecadação de livros na
semana de recepção dos ingressantes pelo
Centro Acadêmico de Letras e doações
externas tornaram possível a construção
do Espaço.
Alguns dos livros arrecadados contêm dedicatórias às crianças e adolescentes do lar e, segundo a professora, torna-
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ram-se os preferidos. “São os livros que
eles mais gostam. Eles olham e falam
‘nossa, ele mandou pra gente?’, e pela
pesquisa desenvolvida nós sabemos o
quanto é importante essa vinculação
afetiva do leitor com o texto, do leitor
com o autor e toda essa aura em torno da
leitura”, conta Sheila.
Além do Espaço da Leitura, os colaboradores realizaram no ano passado atividades no Centro de Educação Infantil contíguo ao Lar, que recebe tanto moradores
do abrigo como crianças da comunidade.
Uma vez por semana, era realizada uma
leitura compartilhada, a fim de construir
uma interpretação e compreensão coletiva
do texto.
Após a leitura, as crianças conversavam com os colaboradores sobre o que se
interessaram, o que gostaram mais no texto, e produziam um desenho.
Uma das histórias lidas com as crianças foi “O Príncipe Triste”, texto de Rui
Oliveira e Lilia Schawarz, que apresenta
uma história dentro da História do Brasil,
sobre a trajetória de Dom Pedro II. Outra
leitura desenvolvida foi “O pato, a morte e
a tulipa”, narrativa que, por meio de uma
amizade incomum, questiona “para onde
vamos?” e busca uma interpretação subjetiva de cada criança.
Adolescentes - Na fase atual do projeto, o trabalho está focado nos adolescentes
do Lar. As colaboradoras têm realizado
visitas às sextas-feiras nas casas que integram o abrigo e, por meio de narrativas
fílmicas, têm buscado a inserção dos moradores no cenário da literatura. “O filme
foi um caminho possível que pensamos
para levar até a leitura mais autônoma”,
relata a professora.

Com a reprodução dos filmes, a proposta é construir uma interpretação subjetiva dos adolescentes sobre as histórias e o
posicionamento como personagens dentro dos cenários exibidos. O projeto realiza reuniões semanais para discutir as abordagens e escolha dos filmes. Os selecionados costumam ser longas metragens que
promovam o debate e as trocas entre as
estudantes e os moradores, buscando abrir
espaço para a narrativa literária.
Além de fazerem as escolhas, Sheila e
as alunas colaboradoras pedem também
sugestões aos adolescentes. Um dos escolhidos que, segundo elas, proporcionou
uma interação interessante foi o clássico
“Branca de Neve”.
Embora a escolha tenha sido uma princesa da Disney, a reação dos moradores
foi surpreendente, menos romântica e
fantasiosa. “Os comentários que eles fizeram foram ‘onde já se viu essa Branca de
Neve sair com esse príncipe? Ela nem
conhece ele!’, ou então ‘eu ficaria com os
anões’. Eles foram capazes de estabelecer
uma relação com filme e com o personagem da Branca de Neve muito mais crítica,
pensando na própria vida como a gente
espera que aconteça na literatura, lendo
aquele texto tentando compreender a própria narrativa” relembra Sheila.
O projeto de extensão tem sido uma
experiência enriquecedora também para
os estudantes colaboradores que, no processo, têm aprendido junto com os moradores. “Eu gosto de ir lá, é desafiador.
Eles vivem uma realidade muito diferente e distante, temos que aprender a
pensar como eles, tentar entendê-los.
Além de levarmos algo, também trazemos algo pra gente, sobre o jeito que

veem o mundo”, afirma Giovanna Triani.
Para Ângela, o contato não é unilateral:
“É uma troca, uma coisa simultânea. A
princípio talvez pareça que estamos ensinando alguma coisa, mas na verdade é uma
troca o tempo todo. O que a gente
disponibiliza é só um caminho para o texto
literário, e ao mesmo tempo eles estão
mostrando diversas outras coisas pra gente”. E Amanda completa: “Na verdade não
é só a reconfiguração subjetiva deles mas
sim nossa, também. É uma via de mão
dupla em que tanto nós como eles estamos
mudando e nos repensando através do diálogo. É muito legal”.
Lar - O Lar Anália Franco recebe
crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em
situação de abrigo judicial que, por algum
motivo, foram afastadas temporariamente
de suas famílias. “O afastamento é um
dado importante, porque as crianças estão
lá em situação provisória, mesmo que,
para algumas delas, essa condição já dure
anos. Então para criarmos uma relação
com eles é algo mais complexo, o percurso
e oscilações na trajetória daquelas crianças
e adolescentes têm que ser consideradas e
a própria expectativa deles, que é de sair de
lá”, diz a professora Sheila.
Além do contato com crianças e adolescentes, o projeto planeja realizar nos
próximos meses um trabalho com as “mães
sociais”, funcionárias do Lar que são
cuidadoras dos moradores. “O ensino da
leitura e a educação podem estar presentes
fora da escola, há outros espaços e públicos em que se opera esse processo”, completa a professora.
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