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Resumo: Este trabalho tem por finalidade relatar as experiências de acadêmicos dos cursos de Licenciatura em 

Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) desenvolvidas no projeto de extensão Contando e 

encantando com o Bando da Leitura. O projeto tem como objetivo principal estimular o gosto pela leitura por 

meio de ações relacionadas ao desenvolvimento da leitura, compreensão e interpretação de textos. Conclui-se 

que estimular a leitura em crianças e leitores em formação é proporcionar o desenvolvimento de um espírito 

crítico, capaz de provocar reflexões e ser um incentivo para transformações sociais. A prática e o convívio com 

as crianças é uma oportunidade para que acadêmicos e professores possam compartilhar e adquirir experiências, 

levando em conta a formação de futuros professores. 
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PÚBLICO-ALVO 

Comunidade em geral, com especial atenção a crianças e adolescentes. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR e cidades vizinhas quando o Bando da Leitura recebe escolas de 

outras cidades. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Bando da Leitura: Rua Roberto Auer, 141 - Oficinas, Ponta Grossa - PR; eventos 

para os quais o Bando da Leitura é convidado a participar para a contação de histórias. 

 

JUSTIFICATIVA 

A leitura é uma fonte inesgotável de prazer e desenvolvimento pessoal. Desta forma, 

estimular a leitura em crianças em formação é estimular a abertura para novos mundos, para 

acesso ao conhecimento e para a busca por uma formação mais humana. Visando a formação 

de mais e mais formadores de leitores, a proposta é a de levar acadêmicos das licenciaturas ao 

convívio e prática em um ambiente em que a magia da leitura já acontece.  

Ao abrir as portas do Bando da Leitura para o envolvimento dos universitários com 

uma comunidade que já está inserida num contexto que propicia as práticas leitoras, pode-se 

constatar in loco, práticas exitosas de estímulo, de encantamento e de envolvimento 

voluntário com o mundo das letras e da fantasia. O projeto oportuniza que acadêmicos 

possam oferecer novas atividades ao grupo e também aprender muito com a experiência que o 

grupo já possui, de modo a ser benéfico para a formação de futuros professores de diferentes 

licenciaturas e para os leitores participantes do Bando. 

A parceria do projeto com o Bando da Leitura propicia, além de ações dentro do 

espaço físico, a expansão para outras áreas de atuação, levando o nome do Bando da Leitura a 

eventos dos quais a autora do projeto principal não conseguiria participar. A equipe do projeto 

tem a sua importância na elaboração, sugestão de novas propostas e sua execução e 

acompanhamento dos encontros de leitura dentro do espaço do Bando ou em espaços de 

eventos. 
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OBJETIVOS 

Os objetivos são: Estimular o gosto pela leitura por meio de ações relacionadas ao 

desenvolvimento da leitura, compreensão e interpretação de textos; Relacionar a leitura com 

as diversas formas de expressão, tais como expressão oral ou corporal e ainda as diversas 

formas de expressão artística; Reconhecer a importância da leitura na formação humana e 

cidadã; Desenvolver ações que possibilitem a formação de mediadores da leitura na 

comunidade; Fomentar a participação da comunidade nos eventos promovidos pelo Bando da 

Leitura. 

 

METODOLOGIA 

O projeto teve início com a participação de quatro acadêmicos (três do curso de 

Letras Português/Espanhol e um do curso de Letras Português/Inglês). Para a preparação das 

atividades, os acadêmicos voluntários participam de encontros de planejamento com a 

coordenação da UEPG e do Bando da Leitura. Todos realizam uma troca de experiências e 

metodologias que são discutidas e avaliadas antes de serem colocadas em prática. No entanto, 

uma vez que o Bando da Leitura já tem uma forma de trabalho consolidada, a proposta é 

respeitar a maneira como os encontros são conduzidos pela mentora, Prof.ª Lucélia Clarindo, 

a qual convidou o projeto a integrar o Bando da Leitura com a intenção de trazer outros 

olhares e a colaboração acadêmica. 

O Bando da Leitura recebe semanalmente crianças de várias idades e regiões, que 

chegam com o intuito de ler e desenvolver atividades artísticas e culturais. A metodologia de 

trabalho adotada é principalmente baseada na liberdade de escolha e na participação ativa das 

crianças e participantes. Os participantes/leitores determinam as regras das atividades 

desenvolvidas dando sugestões e participando em todas as decisões. Não há uma regra de 

obrigatoriedade, uma vez que a participação deve ser voluntária e prazerosa. Eles podem 

escolher as brincadeiras, as atividades que irão realizar, os livros que vão ler e o lugar onde 

irão realizar a leitura. Em determinados momentos, a professora e/ou os acadêmicos realizam 

contação de histórias, e as crianças participam ativamente. É um momento importante no qual 

todos discutem sobre a história, compartilhando opiniões, crenças e valores.  

 

Cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. Viver ou 

encarnar esta constatação evidente, enquanto educador ou educadora, significa 
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reconhecer nos outros [...] o direito de dizer a sua palavra. Direito deles de falar a 

que corresponde o nosso dever de escutá-los. (FREIRE, 1989, p. 17). 

 

Ainda assim, mensalmente são oferecidas oficinas de arte como dança, música, 

poesia, reciclagem, apresentações de teatro e outras - neste caso, entra a parceria com a UEPG, 

na qual os integrantes do projeto são responsáveis por organizar estes eventos mensais, seja 

oferecendo as oficinas, seja levando os convidados (autores, artistas, músicos etc). 

Uma das oficinas realizadas pelos acadêmicos englobou a literatura infantil 

juntamente com o ensino da língua estrangeira, no caso o inglês. Nessa oficina, o acadêmico 

responsável realizou a contação de uma história relacionada a cores e animais, utilizando 

bichos de pelúcia, e depois praticou junto com as crianças, uma experiência com água e tinta 

para praticar de forma lúdica e prazerosa, a oralidade na língua estrangeira. A literatura 

infantil, segundo a concepção de Paiva e Oliveira (2010), ao ser colocada em prática 

educativa torna-se uma importante estratégia para a construção do conhecimento e a formação 

do leitor autônomo. Pois a sua execução prazerosa e lúdica favorecem na motivação dos 

alunos. 

Outro evento organizado pela equipe do projeto foi a participação da autora 

Aparecida de Jesus Ferreira, que realizou a contação da história do seu livro “As bonecas 

negras de Lara”, e juntamente com a equipe do projeto e com as crianças, confeccionou 

bonecas Abayomi. Foi uma experiência enriquecedora para que todos pudessem refletir sobre 

a diversidade e os preconceitos existentes na sociedade. De acordo com Krug (2015, p. 9): 

“constituir a leitura, a partir de experiências, é reconhecer as diferenças sem discriminá-las, 

facultando ao leitor, à medida que praticá-la, constituir-se, representar-se e identificar-se como 

sujeito ativo e participativo num determinado grupo social”. 

Em todas as atividades, os acadêmicos estão em constante comunicação e interação 

com os participantes/leitores. Nesses momentos de interação, são compartilhadas ideias, 

sugestões de leituras, bem como a própria realização do ato de ler. Os acadêmicos também 

auxiliam as crianças nas atividades de criações artísticas, como teatros, criação e escrita de 

histórias e leituras dramatizadas.  

Os integrantes do projeto também são convidados a participar das eventuais ações 

paralelas do Bando da Leitura sempre que são oferecidas e havendo disponibilidade. São elas: 

- Leitura e Convivência: atividades de incentivo à leitura realizadas nas dependências 

do CRAS em Ponta Grossa e Guaragi; 
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- Acolhendo Leitura: atividades realizadas na Casa da Acolhida com homens de rua; 

- Contação de histórias e oficinas de leitura em escolas e instituições onde se faz a 

troca de materiais para manter as despesas do bando da leitura através do repasse de materiais 

necessários. 

No ano de 2019, os acadêmicos representaram o Bando da Leitura no evento “PG 

memória”, realizado em Ponta Grossa-PR, e realizaram contações de histórias e doações de 

livros para visitantes e alunos de diferentes escolas e cidades que visitaram a feira. 

O projeto também representou o Bando no evento “Festa da Primavera - abrace o 

HU_UEPG”, em setembro de 2019, onde foi feita uma decoração com um “varal de poemas” 

e realizada a distribuição e leitura de poemas para as pessoas presentes no evento. 

RESULTADOS 

A equipe do projeto reconhece a importância do incentivo à leitura em crianças e 

leitores em formação. Ser um mediador de leitura é proporcionar para o leitor o 

desenvolvimento de um espírito crítico, capaz de provocar reflexões e ser um incentivo para 

transformações sociais. A leitura lúdica e prazerosa é essencial no desenvolvimento da criança 

como leitora e como indivíduo.  

Além de oficinas e eventos, o projeto traz para o Bando da Leitura novas 

perspectivas para trabalhar com os diferentes textos. E isso contribui de forma significativa 

para que os acadêmicos possam vivenciar na prática muito do que aprendem na teoria. O 

projeto proporciona a formação de leitores e também a formação de futuros professores, que 

estarão cotidianamente estimulando o gosto pela leitura em alunos de diferentes idades. 

O projeto consegue levar o incentivo à leitura para além dos muros do Bando da 

Leitura. São vários eventos nos quais o Bando é representado pela equipe do projeto e pessoas 

da comunidade podem participar de momentos de contações de histórias, doações de livros, 

entrega de poemas, e diversas ações que proporcionam que a leitura chegue a mais pessoas, de 

diferentes idades e regiões. 

 

Figura 1 – Momento contação de histórias 
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Legenda: Momento de contação de histórias no quintal do Bando da Leitura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das atividades realizadas, os acadêmicos reconhecem a importância de 

incentivar a leitura em crianças/leitores em formação, assim como o convívio e a prática com 

o grupo, momentos nos quais puderam compartilhar e adquirir experiências de modo benéfico 

para a formação como futuros professores. 

O projeto teve início em 2019, ano em que desenvolveu várias atividades, e em 2020 

teve que suspender os trabalhos por conta da pandemia e do isolamento social. Assim que os 

encontros presenciais retornarem de forma segura, o projeto dará continuidade nas suas 

atividades. 
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