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RESUMO

Mário Quintana (1973) que diz: “o leitor que mais admiro é aquele que não chegou até a presente linha. Neste momento já interrompeu a leitura e está continuando a viagem por

conta própria.” Nesse sentido, o verdadeiro leitor é aquele que faz da leitura não apenas passatempo, mas  como caminho para mudança cotidiana e se depara com um leque de

possibilidades de pensar.

Popularizar o ato de ler é uma experiência que se lapida em um pleno processo de construção do saber. O hábito de ler está diretamente ligado à educação e à questão cultural.

Fomentando essa ideia os objetivos do projeto tornam-se oferecer atividades que envolvam a leitura literária e avaliar se as propostas de ações têm conseguido, de forma

interdisciplinar, promover o objetivo maior de despertar o gosto pela leitura, promovendo, por fim, um bem estar aos sujeitos que vivem o projeto, pois mais do que espaços de

leitura são espaços de troca de informação e conhecimento, além de terem um papel educacional indispensável. 

A pesquisa será realizada nas cidades de Divinópolis, Itaúna. As atividades de leitura são desenvolvidas pelos universitários dos Cursos de, Psicologia e Pedagogia. A partir da

realização das ações, demandadas aos alunos do Curso de Pedagogia (pensando na criação de propostas lúdicas para o envolvimento do público com os livros) e a pesquisa

terá um caráter de pesquisa qualitativa.

Autores como FREIRE, Paulo. A importância do ato de Ler. São Paulo, Cortez: 2000.

LAJOLO, M. Do mundo da escrita para o mundo da leitura. São Paulo, Ática: 2005.

PRADO, I; COMDINI, P. (Org) A formação do leitor: pontos de Vistas. Rio de Janeiro, Argus, 1999, embasaram a escrita do projeto, porém a aplicação do projeto conta com

vários autores de livros literários.

O projeto encontra-se em andamento possuindo apenas resultados parciais. Percebemos que a comunidade assistida está mais participativa a cada encontro, gerando resultado

positivo no comportamento e convívio social de cada indivíduo.
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