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RESUMO 

 

O Projeto de extensão Almanaque é um projeto interdisciplinar que incentiva a leitura e a 

escrita de crianças e jovens por meio de atividades pedagógicas e lúdicas e conta com a 

participação de acadêmicos e professores de vários cursos de graduação da Universidade  

Católica Dom Bosco e está presente em três núcleos fixos e também realiza visitas a 

escolas de Campo Grande. Nestas visitas os extensionistas desenvolvem atividades 

diversas como, por exemplo, jogos, brincadeiras, teatro, música e, claro, promovem-se 

momentos de leitura e interpretação de textos a partir da leitura de histórias em quadrinhos, 

histórias curtas, contos, lendas, etc. pertinentes à temática explorada a cada encontro. Com 

o intuito de garantir a consciência de mundo e cidadã, levamos livros e gibis a grande parte 

de crianças e adolescentes que não possuem acesso à leitura em outro lugar, pois não 

dispõem de recursos financeiros para adquirir livros, gibis ou revistas. A cada ano, 

desenvolve-se um tema da atualidade como foco das atividades a desenvolver e, para 2014, 

o tema é “Cultura da Paz” com destaque para a tolerância entre as pessoas e a procura do 

diálogo construtivo. Por isso, a intenção é levar o texto escrito até elas, transformando o 

momento de leitura em aprendizagem para vida.  
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OBJETIVOS 

 

Geral: 

. Incentivar a leitura e a escrita, oportunizando experiência da prática 

pedagógica. 

 

 

Específicos: 

. Desenvolver habilidades de expressão oral e escrita; 

. Estimular a produção de texto como potencializadora de opiniões e ideias; 

. Proporcionar acesso aos mais variados tipos de textos; 

. Favorecer a identificação dos conteúdos semânticos da linguagem; 

. Fomentar o respeito e a valorização de si próprio e dos outros; 

. Incrementar a leitura no âmbito escolar; 

. Estimular a prática da leitura como prioridade no processo de aprendizagem; 

. Enriquecer o conteúdo interdisciplinarmente, visando o aprendizado global; 

. Propiciar ao educando enfoques básicos de aspectos morais, éticos e sociais, 

visando atender à formação geral do aluno. 

 

 

  



METODOLOGIA 

 

O projeto Almanaque é um projeto de Extensão interdisciplinar da Universidade 

Católica Dom Bosco (UCDB) que promove a articulação do conhecimento gerado pelo 

ensino com as atividades da extensão, em função dos problemas, demandas e das 

necessidades percebidas na comunidade escolar de Campo Grande/MS, atuando no 

incentivo à leitura e à escrita. Para que esse incentivo seja positivo, é preciso saber fazê-lo. 

Pesquisar todo e qualquer tipo de material que fale sobre educação é importante dentro do 

projeto que tem como base livros, revistas, jornais, gibis, filmes, teatro e poesia, utilizados 

de modo lúdico e educativo, despertando o prazer pela leitura. O projeto promove, também, 

momentos de leitura e interpretação de textos a partir de histórias em quadrinhos, histórias 

curtas, contos pertinente à temática explorada a cada encontro. O trabalho em equipe, o 

respeito pelo outro, o desenvolvimento lógico, que envolve o raciocínio, a conscientização, 

imaginação, entre outros fatores, são trabalhados de modo a destacar a capacidade 

intelectiva do educando. 

Atualmente, o projeto conta com a participação de doze (12) acadêmicos 

extensionistas de vários cursos de graduação, entre eles: Letras, História, Biologia, 

Arquitetura, Psicologia e outros vinculados à UCDB. São três professoras que acompanham 

o projeto: uma da área de Letras, outra de Biologia e outra de Psicologia. É importante 

salientar que as professoras realizam visitas de acompanhamento das atividades de cada 

núcleo, fazendo a orientação dos planejamentos, confecção de materiais pedagógicos e dos 

jogos necessários para a realização das atividades. Estes momentos de visitas também 

servem como recurso de avaliação acerca da conduta e aprendizagem dos acadêmicos 

extensionistas envolvidos no projeto. 

A cada ano um tema diferente é escolhido pelos extensionistas juntamente com os 

professores participantes para que seja desenvolvido, sob os aspectos de conhecimentos 

que os acadêmicos adquirem no seu curso de graduação, e levado à comunidade e aplicado 

em cada núcleo do projeto. Após escolher o tema, pesquisar, organizar um planejamento de 

atividades e produzi-las na sua área de graduação, os acadêmicos extensionistas, com o 

agendamento prévio, levam as atividades às crianças e aos jovens do Ensino Infantil e 

Fundamental das escolas e entidades de Campo Grande/MS. 

Exemplos mais recentes dos temas trabalhados pelo projeto são os que envolveram a 

“Literatura de Cordel” em 2011, a “Inclusão Social” em 2012 e o tema “Natureza Preservada, 

Alegria Plantada” em 2013.  

O trabalho com a Literatura de Cordel mostrou a pluralidade cultural brasileira, as 

diferentes formas de manifestação de costumes regionais e teve como finalidade a reflexão 

sobre o que é leitura, o que é literatura e principalmente o que é a Literatura de Cordel, que 



ambienta características culturais, com outras formas de expressões e linguagens dentro do 

contexto sociocultural brasileiro. 

O tema Inclusão Social teve como objetivo mostrar uma realidade além das que os 

alunos vivem e o direito de ir e vir falando sobre os Portadores de Necessidades Especiais 

(PNE). O projeto desenvolveu atividades para ambientar os educandos nessa realidade e 

também para mostrar que a base da educação inclusiva é considerar a deficiência como 

mais uma das muitas características diferentes que as pessoas têm. O tema “Natureza 

Preservada, Alegria Plantada” teve a finalidade de despertar a consciência à preservação do 

meio ambiente. O objetivo dessa temática é fortalecer valores de educação ambiental e 

incentivar atitudes saudáveis de maneira que as crianças cuidem dos recursos naturais e 

promovam o desenvolvimento sustentável.  

O Projeto atua na busca de conhecimentos básicos para formulação e teste de 

hipóteses e/ou respostas de questões iniciais, tais como estimular a curiosidade e prazer 

pela aquisição do conhecimento, sendo, portanto, diretamente responsável pelo 

desenvolvimento científico. Este trabalho aproxima o ensino, pesquisa e extensão na 

medida em que, sem abandonar seus métodos, trabalha com a compreensão e a 

priorização do problema, procura soluções e a aprendizagem dos participantes, dessa 

forma, ocorrendo uma efetiva interação entre teoria e prática. 

De acordo com o Plano Nacional de Educação – PNE – (2001, p. 42), 

 
As universidades constituem, a partir da reflexão e da pesquisa, o principal 
instrumento de transmissão da experiência cultural e científica acumulada 
pela humanidade. Nessas instituições apropria-se o patrimônio do saber 
humano que deve ser aplicado ao conhecimento e desenvolvimento do País 
e da sociedade brasileira. A universidade é, simultaneamente, depositária e 
criadora de conhecimentos. 

 

A relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, quando bem desenvolvidas em 

conjunto, levam a mudanças significativas nos métodos de ensino e de aprendizagem, 

estabelecendo a didática e pedagogicamente a formação profissional de estudantes e 

professores, que se constituem em sujeitos do ato de aprender, de ensinar e de formar 

profissionais e cidadãos. Essa relação de ensino dentro da pesquisa e da extensão produz 

conhecimento em vários aspectos interligando-os de maneiras diferentes. 

Por isso, a aprendizagem do educando será significativa quando este for um sujeito 

ativo, para tanto, ele precisa receber as informações corretas sobre o objeto de estudo para 

organizar seus pensamentos e agir sobre ele. O papel do extensionista é incentivá-lo e 

encorajá-lo para que essa organização de pensamentos seja realmente significativa naquele 

momento. “É a liberdade que possibilita um clima de abertura à experiência, sem que haja 

necessidade de acertar e de ter certeza. Muitas vezes, as dúvidas são muito mais 



importantes e mais ricas para serem retomadas e discutidas com as crianças do que as 

certezas” (NICOLAU, 2000, p.185). 

As atividades elaboradas pelos acadêmicos extensionistas são diferentes para as 

turmas do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental, sobretudo no formato das brincadeiras, 

considerando-se a dificuldade da dinâmica à idade do participante. Dentre as atividades 

propostas estão o teatro de fantoche, a música, o dado com imagens referentes ao tema, a 

televisão de papelão com uma história, jogo das palavras, trilha com perguntas, jogo da 

velha, jogo da memória, monte o personagem, caixa surpresa, jogo da sequência, entre 

outros.  

 

 

 

  



DESENVOLVIMENTO 

 

A leitura é um processo constante de aprendizado que estimula a mente e é uma fonte 

inesgotável de temas para melhor compreender o mundo. Ela se faz presente em nossa 

vida desde o momento em que começamos a perceber o mundo em que vivemos. É 

importante que se saiba não somente decodificar as letras ou símbolos, mas também 

interpretar e compreender o que se lê. 

Marly Amarilha (2000) destaca que a leitura está ligada essencialmente a escrita, e 

como há vários tipos de escrita haverá na mesma proporção tipos de leitura. A escrita 

baseada no significado pode estar mais próximo à ortografia quanto  um sistema baseado 

no significante pode estar mais perto da transição fonética. Então cada um desses tipos de 

escrita requer um tipo de leitura. Estimular a mente por meio da leitura propicia ao indivíduo 

ler ―nas entrelinhas desenvolvendo um bom raciocínio, compreendendo e dialogando com 

as ideias do texto, além de reagir aos estímulos propostos pela leitura. 

O gosto pela leitura será facilitado se esse hábito estiver presente desde cedo. 

Pesquisas apontam que com o acompanhamento dos pais a leitura desenvolve melhor as 

crianças em diversos sentidos: criatividade, imaginação, comunicação, enfim adquirindo 

cultura, pois desta forma as chances são maiores de se tornar um leitor assíduo e crítico. 

A leitura é o principal caminho para chegarmos a um mundo melhor. A arte da palavra 

auxilia a ver a beleza daquilo que nos rodeia. A leitura é um processo de desenvolvimento 

cultural. Desde que os sons foram transmitido por sinais gráficos a humanidade ganhou em 

conhecimento e viu que por meio da leitura e da escrita ,este, poderia ser transmitido de 

geração para geração. 

Ler não possui fronteiras físicas e de tempo. A leitura pode provocar sentimentos 

diferentes em cada pessoa, em função de seu psicológico, experiências e condição social. O 

interesse pela leitura varia de pessoa a pessoa. 

O processo de significação que evoca uma narrativa mantém estreito canal de ligação 

com o domínio da língua, porque é ela que evidencia as interações sociais de qualquer 

povo. Dessa forma, a linguagem é o resultado de indivíduos socialmente organizados e o 

conjunto de paradigmas resultantes da convivência social. Daí entender-se que a 

compreensão de uma mensagem não reside unicamente na palavra, mas, sim, na interação 

entre o emissor e o receptor. 

Fanny Abramovich (1989, p. 36) afirma que  

ouvindo histórias se pode sentir emoções importantes, como a tristeza, a 
raiva, a irritação, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, 
e tantas outras coisas mais, pois, além de ouvir, é sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário! Através de uma história é possível descobrir outros 
lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra 
ótica. 



 

Trabalhar a leitura de maneira diferenciada tem a vantagem de despertar o prazer da 

leitura, estimula e desenvolve com facilidade a escrita, aumenta o vocabulário, auxilia na 

memorização, etc. A partir dos objetivos a serem alcançados pela leitura se constrói um 

sentido para o texto, trazendo aos jovens novas visões e compreensões do contexto que 

vivem. Segundo Smith (1989 apud BRAGA 2002, p. 27) ―o significado da palavra ‘leitura’ 

depende de tudo que está ocorrendo, não somente do que está sendo lido, mas do porquê.  

Ler é pairar sobre o tempo e o espaço. As narrativas trazem mundos novos nunca 

antes imaginados. É a possibilidade de aliviar as tensões e frustrações da vida e transformar 

as inquietudes particulares em equilíbrio interior. Assim, principalmente na infância, 

momento da formação da personalidade da criança, cada um pode descobrir a sua 

identidade e reorganizar seus sentimentos para chegar às suas próprias soluções. A leitura 

é a janela para o mundo exterior, ela pode te levar a qualquer lugar, na velocidade do 

pensamento, podendo ser praticada a qualquer momento. Traz cultura, autenticidade, senso 

crítico e visão de mundo ampliada. 

A partir do momento em que nascemos somos rodeados por inúmeros estímulos e, 

dentre eles, apresenta-nos o universo dos símbolos linguísticos. A leitura e a escrita são 

resultado de processos sociais e culturais. Ler significa produzir sentido e é um ato interativo 

entre o autor e o leitor por meio do texto. O leitor constrói significados a partir de 

conhecimentos adquiridos ao longo de suas experiências de vida.  

O conhecimento é adquirido socialmente, no âmbito das relações humanas. “A criança 

começa a aprender logo após o nascimento. Quando tem seis anos de idade e vai para a 

escola, já assimilou uma soma fantástica de conhecimento, fato por fato, talvez mais do que 

aprenderá durante o resto de sua vida.” (DOMAN, 1984, p.14). 

Conforme Bakhtin (2002, p. 16) a palavra está indissociada do social: 

 

A enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, é a 
unidade de base da língua, trata-se de discurso interior (diálogo consigo 
mesmo) ou exterior. Ela é de natureza social, portanto ideológica. Ela não 
existe fora de um contexto social, já que cada locutor tem um “horizonte 
social”. (...) O signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados.  

  

A leitura tem por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo 

sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse 

desenvolvimento. O leitor produz os sentidos conforme os valores e conhecimentos 

adquiridos em um contexto sócio-histórico-cultural. 

A leitura para o ser humano vai muito além da simples decodificação dos símbolos. Ela 

pode ser interpretada de maneiras diferentes, baseada nas experiências sensoriais, 

representações e lembranças do leitor. Em termos de produção e recepção, a leitura é o 



veículo da interação entre o emissor e o receptor. Dessa forma é que se estabelecem os 

laços de inter-relação entre os sujeitos e serve, também, de instrumento de inserção social. 

Logo, na leitura de um texto, devem-se ter em mente os conhecimentos adquiridos 

pelo leitor ao longo de sua vida. “Se a compreensão emerge da relação texto-leitor, quanto 

mais ele souber do que será lido, mais possibilidade terá de interagir, de criar uma rede de 

relações, de minimizar as dificuldades e de construir significados.” (BRAGA e SILVESTRE, 

2002, p. 26) 

São as experiências individuais que determinam as diferentes formas de leitura e de 

sentidos compreendidos no texto, uma vez que os fatores que envolvem o entendimento de 

um texto dependem do conhecimento linguístico, dos esquemas cognitivos, da bagagem 

cultural e circunstâncias em que o texto foi produzido e lido: contextos de produção e de 

uso. 

Defendem ainda Braga e Silvestre (2002, p. 27) que “é o leitor quem constrói o sentido 

com base em seus conhecimentos, em sua expectativa e em sua intenção de leitura... Só 

ele pode transformar o que precisa ser lido em algo significativo e prazeroso”. 

Conforme as autoras, Koch e Elias, devemos sempre considerar o contexto em 

qualquer ato de leitura. Caso isso não ocorra, corremos os seguintes riscos: 

1. enunciados ambíguos: tornam a mensagem equívoca, despertam dúvida, incerteza; 

2. os fatores contextuais podem alterar o que se diz: se o contexto não estiver claro, 

levará a interpretações diversas e até contrárias ao que se quer dizer. 

A capacidade de construir o sentido do texto faz-se pela observância de vários 

aspectos que determinam a compreensão da leitura. O primeiro deles é o “co-texto”, 

conhecimento da língua; o segundo, a situação mediata, fatores adjacentes às condições 

sociopolítico-culturais e, por último, o contexto cognitivo dos interlocutores, os 

conhecimentos adquiridos pelo indivíduo e que precisam ser ativados no momento da 

leitura. 

No contexto cognitivo, destacam-se os seguintes conhecimentos: a) linguístico – uso 

da língua; b) adquirido – o que aprendemos intelectualmente e da convivência social; c) 

comunicativo – observância à situação comunicativa; d) superestrutural; e) estilístico – diz 

respeito aos gêneros e tipos textuais; f) intertextual – identificação de outros textos naquele 

que é lido. 

Contudo, se não levarmos em conta esses fatores de interpretação em um texto, 

podemos incorrer em equívocos no entendimento global da leitura. Por isso, vale destacar 

que: 

. o entendimento de contexto pode evitar a ambiguidade de uma asserção; 

. quando houver uma lacuna no texto, o contexto poderá elucidar o enunciado; 

. os fatores que compõem o contexto podem modificar o sentido do texto, conforme 



alguns elementos de expressão como gestos, expressão facial, entonação da voz, entre 

outros; 

. o contexto justifica por levar em consideração fatores externos à língua, por exemplo, 

a prática social e situação comunicativa. 

O plano de significação e interpretação de um texto depende também da 

contextualização da escrita. Distinguem-se, aqui, o contexto de produção e o contexto de 

uso. O primeiro é fruto das experiências de quem escreve somado às circunstâncias e 

intenções de produção. No segundo, o receptor ativa seus conhecimentos e estabelece as 

relações com o texto. 

O conhecimento que surge da leitura desvenda os mistérios do mundo infantil e mostra 

as diversas realidades de um mesmo contexto. Tendo em vista o progresso das crianças, 

nota-se maior interesse e curiosidade pelos contos e narrativas. O objetivo de incentivar a 

leitura para crianças e jovens, por meio de atividades pedagógicas e lúdicas, é oportunizar o 

encontro da realidade com o imaginário. “O interesse pela leitura diz respeito a uma atitude 

favorável em relação ao texto, na qual é gerada por uma necessidade, que pode ser: tomar 

conhecimento genérico de ocorrências atuais, seguir uma instrução, recrear-se, estudar. É 

através do ato de ler que o indivíduo busca a satisfação de uma necessidade de caráter 

informativo ou recreativo.” (AMARILHA, 2000, p.91) 

 Com brincadeiras, é que as crianças conseguem interagir e se aproximar do 

conhecimento proposto. Toda atividade tem um objetivo a ser conquistado e o geral é a 

leitura, mesmo que os métodos sejam interdisciplinares, o incentivo à leitura atinge qualquer 

área do conhecimento, possibilitando a inserção de uma perspectiva mais ampla em relação 

às diferenças presentes em seu cotidiano. Os caminhos para a leitura pode ser traçado de 

diversas formas, e a mais eficaz para as crianças é pelo lúdico. 

Kamii e Devries (1991) defendem que em um jogo as crianças são mais ativas 

mentalmente do que em um exercício, ou seja, elas raciocinam com mais facilidade. A 

criança deve aprender a interagir com seus pares, tem que aprender a ajudar o colega e a 

receber ajuda também, saber conversar, para que ela possa se habituar ao meio social. 

Os jogos estão ligados diretamente com o desenvolvimento da criança. O 

desenvolvimento afetivo se dá na medida em que a criança interage com o grupo e as 

atividades lúdicas possibilitam que ela se expresse com maior precisão. “ O jogo é uma 

“janela” da vida emocional das crianças” (FRIEDMANN, 1996). Além disso, os jogos 

promovem o desenvolvimento físico-motor, possibilitando à criança expandir seus 

movimentos, explorar o corpo e o espaço. 

Existem vários tipos de jogos com desenvolvimento em diversas áreas, como por 

exemplo: um dominó ou um bingo de números ou palavras, jogos que incentivam o 

raciocínio lógico e linguístico utilizando verbos, artigos, frases, etc., são uma forma de 



estimular a atenção, a discriminação auditiva e visual, a coordenação, a verbalização, o 

vocabulário, a linguagem e o diálogo.  

Para a criança esse mundo se faz encantador, é um mundo que vai além das palavras, 

é compreensão e interpretação do que o escritor quer passar. “Ler é um processo diferente 

para cada pessoa e temos a impressão de que a cada período de nossa trajetória como 

leitor, vamos mudando gradativamente. Por exemplo, há que se distinguirem, no mínimo, 

dois tipos de leitores: aqueles que estão descobrindo a leitura e os que já descobriram.” 

(SILVA, 2003) 

A criança que sempre teve o hábito da leitura crescerá com uma visão diferenciada 

das situações ao seu redor e cada vez mais curiosa em entendê-las. Além disso, ter o hábito 

de leitura nos faz conhecer a língua e aperfeiçoar a escrita. “Para tornar os alunos bons 

leitores, a escola terá de mobilizá-los internamente, pois aprender a ler exige esforço. É 

preciso torna-los confiantes para aceitar desafios mais complexos e aprender fazendo.” 

(PCN) 

O hábito da leitura desenvolve habilidades importantíssimas para a vida do indivíduo. 

Ler desenvolve o repertório de conhecimento de mundo, desperta o senso crítico, amplia o 

nosso conhecimento geral, aumenta o vocabulário, estimula a criatividade, facilita a escrita 

A leitura é indispensável, pois contribui para o desenvolvimento emocional, social e 

lógico da crianças e jovens, “a prosa ou poesia, levarão a criança a desenvolver suas 

aptidões mais plenas: sensibilidade, criatividade, senso crítico e, ainda, aprender português, 

pois é lendo que se aprende a ler, escrever, interpretar” (DINORAH, 1987, p. 13).  

 

Formar leitores é compromisso da família e da escola. Também deve fazer 
parte dos interesses de toda a comunidade, pois uma sociedade não letrada, 
ou mesmo formada por leitores funcionais, está fadada à condição de miséria 
e indignidade.   
Nunca a questão da formação de leitores foi tão discutida como nos dias 
atuais, até porque se entende que o desenvolvimento de uma nação 
depende do nível de letramento dos seus habitantes. Não existe país livre e 
desenvolvido sem investimentos na educação e na leitura. (Cavalcanti, 2002, 
p.2)   

 

Muitas crianças precisam de estímulos para começar adquirir o hábito de ler. Por isso, 

faz-se de suma importância  que sejam efetivadas atividades variadas e prazerosas de 

estímulo à leitura e disponibilizar livros de boa qualidade, de maneira que possam se 

acostumar à boa literatura. Uma vez que a criança tenha desenvolvido o interesse pela 

leitura, dificilmente o perderá, especialmente se tiver adquirido desde cedo o hábito de ler. 

A leitura para o ser humano vai muito além da simples decodificação dos símbolos. Ela 

pode ser interpretada de maneiras diferentes, baseada nas experiências sensoriais, 

representações e lembranças do leitor. 



Em termos de produção e recepção, a leitura é o veículo da interação entre o emissor 

e o receptor. Dessa forma é que se estabelecem os laços de inter-relação entre os sujeitos e 

serve, também, de instrumento de inserção social. 

Logo, na leitura de um texto, devem-se ter em mente os conhecimentos adquiridos 

pelo leitor ao longo de sua vida. “Se a compreensão emerge da relação texto-leitor, quanto 

mais ele souber do que será lido, mais possibilidade terá de interagir, de criar uma rede de 

relações, de minimizar as dificuldades e de construir significados.” (BRAGA e SILVESTRE, 

2002, p. 26) 

São as experiências individuais que determinam as diferentes formas de leitura e de 

sentidos compreendidos no texto, uma vez que os fatores que envolvem o entendimento de 

um texto dependem do conhecimento linguístico, dos esquemas cognitivos, da bagagem 

cultural e circunstâncias em que o texto foi produzido e lido: contextos de produção e de 

uso. 

Defendem ainda Braga e Silvestre (2002, p. 27) que “é o leitor quem constrói o sentido 

com base em seus conhecimentos, em sua expectativa e em sua intenção de leitura... Só 

ele pode transformar o que precisa ser lido em algo significativo e prazeroso”. 

Ler e escrever são atos linguísticos, ou seja, a compreensão da escrita e suas funções 

são fundamentais para a alfabetização e para as práticas de leitura. Leitura é a prática de 

quem escreve, e letramento é mais que alfabetizar e ensinar a ler e escrever: são dois 

elementos que precisam de contexto para ter sentido. A escrita é um processo de formação 

de conhecimento que com o ato de ler transforma o indivíduo. Tfouni (1995) afirma que a 

escrita é: O resultado tão exemplar da atividade humana sobre o mundo, que o livro, 

subproduto mais acabado da escrita, é tomado de uma metáfora do corpo humano: fala-se 

nas ―orelhas do livro; na página de ―rosto; nas notas de roda-―pé, e o capítulo nada mais 

é que a ―cabeça em latim. (TFOUNI, 1995, p.10). O letramento tem por objetivo centralizar-

se no social, existindo na sociedade ―graus de letramento. Com isso, vê-se que os 

indivíduos que têm maior contato com a literatura, dialoga e escreve, tem um nível de 

letramento maior, pois eles não apenas decifram o que está escrito, mas compreendem o 

contexto e aprendem a interpretar.  

Aprender a ler e escrever [...] tem consequências sobre o indivíduo e alteram seu 

estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, 

linguísticos e até mesmo econômicos (SOARES, 2009, p. 17-18, grifos da autora). Desde o 

momento em que aprendem a ler, as crianças devem saber que a prática constante e 

eficiente favorece a escrita. Segundo Cagliari (2001, p. 47) ―a escrita se diferencia de 

outras formas de representação do mundo, não só porque induz à leitura, mas também 

porque essa leitura é motivada, [...] não pelo puro prazer de fazê-lo, mas para realizar algo 

que a escrita indica. 



Quando se lida com o lúdico no ambiente escolar uma das primeiras condições a 

desenvolver é a aceitação das perdas e dos ganhos, e mostrar que o aprendizado no jogo 

com regras é também uma maneira de ganhar conhecimento, por isso os jogos fazem com 

que as crianças e os jovens internalizem melhor conceitos, regras e suas relações 

interpessoais. 

As atividades lúdicas requerem participações por completo dos educandos; estimulam 

e fazem com que eles tenham uma participação diferenciada em sala de aula. Segundo 

Vygotsky (1988, p. 114), ― a criança, ao querer, realiza seus desejos. Ao pensar, ela age. 

As ações internas e externas são inseparáveis: a imaginação, a interpretação e a vontade 

são processos internos conduzidos pela ação externa. 

É diante das atividades lúdicas que as crianças e os jovens se envolvem e dão o 

melhor de si, de modo que eles começam a se expressar, ouvir, respeitar e/ou discordar das 

opiniões; exercem a liderança e são liderados, se colocam limites, planejam, organizam 

estratégias, analisam os grupos, observam os erros e acertos, comemoram e resolvem os 

desafios que surgem. Com o jogo, podemos trabalhar o desenvolvimento físico, intelectual, 

artístico, criativo, dos sentidos, afetivo, social e ético (DOHME, 2008, p.22). O lúdico deixa 

de ser apenas considerado como brincadeira e passa a ser essencial para o comportamento 

humano, que traz divertimento e a possibilidade de aprender. Para Luckesi o lúdico é uma 

atividade plena que possibilita a autonomia de cada ser humano para a vida, com isso ele 

argumenta: 

[...] tenho tido a tendência em definir a atividade lúdica como aquela que propicia a 

―plenitude da experiência. [...] O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de 

plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos. [...] Brincar dá prazer a quem 

se dispõe a vivenciar essa experiência. (LUCKESI, 1998, p. 27). Assim como a leitura e a 

escrita formam cidadãos reflexivos, estimula a mente e a capacidade de lidar com o mundo 

externo, Dohme enfatiza que o jogo é capaz de formar cidadãos participativos na sociedade 

trabalhando tanto com o desenvolvimento pessoal (autodescoberta, autonomia e 

autoestima), quanto com o desenvolvimento cooperativo (convívio, cooperação e habilidade 

de liderar e ser liderado), mostrando que o jogo ―colabora tanto no aperfeiçoamento físico, 

como na destreza, no equilíbrio e acuidade dos sentidos, como aperfeiçoamento mental, 

desenvolvendo a atenção, a memória, o raciocínio e a lógica e, ainda, aperfeiçoamento 

social, como o convívio com regras e a vida em equipe (DOHME, 2008, p.22).  

Dohme (2008) defende que uma das vantagens da educação lúdica, ou 

―ludoeducação como ela estabelece, é a consideração pelo brincar, que é a atividade 

preferida pelas crianças, pois seu cotidiano é feito de brincadeiras, e que as atividades 

lúdicas fazem com que o aluno não seja mais o que fica sentado ouvindo o educador, mas 

aquele que participa da descoberta do conhecimento. Portanto, essas atividades não devem 



ser vistas apenas como brincadeiras, mas como um processo de desenvolvimento dos 

educandos. 

Por tudo isso, tem-se a certeza de que as diversas formas de linguagem 

desempenham, no processo de comunicação, papel fundamental na formação do sujeito 

social. A relação entre o pensamento e a palavra deve ser um processo dinâmico, a 

conexão entre esses dois elementos não foi previamente formado no indivíduo ao nascer, 

mas, sim, na sua vivência de vida e no decurso de suas experiências. 

Com relação aos fatores de compreensão da leitura, é importante salientar que, se 

todo texto apresenta elementos de informação necessários para o seu entendimento, por 

outro lado, também sempre há elementos implícitos que necessitam ser inferidos pelos 

leitores.  

Em outras palavras, podemos afirmar que os conhecimentos ativados na leitura são 

fruto da bagagem pessoal de cada leitor, armazenados em sua memória de forma a 

construir o sentido do texto. 

 

 

 

 

  



RESULTADOS 

 

 

No Projeto Almanaque o extensionista efetivamente faz a união entre o ensino, 

pesquisa e extensão, uma vez que aplica os conhecimentos adquiridos em sala de aula, 

pesquisa sobre os conteúdos e os aplica na comunidade. 

É por intermédio dessas ações do Almanaque que ocorrem as trocas positivas de 

conhecimentos, em que se aprende com a própria comunidade sobre os seus valores e sua 

cultura. Assim, forma-se um ciclo em que a pesquisa aprimora e produz novos 

conhecimentos, os quais são difundidos pelo ensino e pela extensão, de maneira que as 

três atividades tornam-se complementares e dependentes, atuando de forma sistêmica e 

trazendo maior experiência profissional. 

A proposta de novos jogos, brincadeiras e leitura é baseada em um tema específico, 

que aborda problemáticas atuais, levando a pesquisas, visando seu entendimento, 

despertando visão crítica acerca do assunto, bem como propostas para resolução das 

dificuldades. A extensão está baseada no compromisso social através da aplicação do 

trabalho proposto à comunidade e a devolutiva dos participantes envolvidos nesse processo 

que é contínuo. 

Ainda destacamos que os acadêmicos participantes do projeto recebem formação 

contextualizada, porque as atividades de educação realizadas com as leituras exigem um 

diálogo interdisciplinar entre os conteúdos vistos na Universidade e a prática pedagógica, 

além de unir com os interesses do público. 

Essa união universidade/sociedade é uma via de mão dupla que estabelece a troca de 

saberes com a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. É um 

processo dialético de teoria/prática que favorece a visão integrada do social. 

Os resultados do Projeto Almanaque são sempre positivos. A cada ano, temos mais 

instituições que nos procuram para realizarmos as atividades de incentivo à leitura e escrita. 

Este aumento da procura se dá pelo intenso trabalho de visitas que realizamos e atividades 

diversas que elaboramos e apresentamos em eventos. 

A cada visita percebemos o entusiasmo e o prazer de crianças e jovens em realizar as 

atividades propostas. São jogos, dinâmicas, teatro, músicas e atividades pedagógicas que 

estimulam a prática da leitura de forma alegre e sem cobranças e que em consequência 

desperta o prazer pela escrita. A partir de nossos jogos e atividades, as crianças e jovens 

acabam escrevendo e produzem textos espontâneos, além de compartilhar ideias e 

experiências, fato que favorece a expressão dos alunos. 

Além disso, outro impacto/resultado observado nas escolas pelas quais passamos é 

que sempre pedem que voltemos para fazer mais atividades com seus alunos. 



Nossa experiência tem demonstrado que o verdadeiro aprendizado acontece de fato 

com a interação da teoria com a prática, ou seja, além de estudar, ver e fazer. Daí, um dos 

grandes méritos da extensão - permitir o verdadeiro aprendizado pela aplicação, 

consolidando a relação teoria-prática, além de proporcionar a oportunidade de interação 

com profissionais e/ou estudantes de outras áreas do conhecimento, estimula a prática do  

diálogo interdisciplinar.  
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