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Resumo: A prática da leitura vem se tornando algo bastante distante da
realidade de nossos jovens que se prendem ao uso das tecnologias e a
esquecem ou só a realizam por obrigação Nesse contexto, surgiu a ideia de
desenvolvermos um projeto de extensão focado na leitura literária para chamar
a atenção dos estudantes da comunidade campossalense para a importância da
literatura e assim nasceu o “Clube de Leitura de Campos Sales”. Tal projeto,
desenvolvido em parceria com a ONG “Conselho de Pais”, busca despertar o
senso crítico dos jovens para uma interpretação mais profunda da realidade
hodierna, visando à formação de leitores competentes e proficientes aptos para
atuarem em sociedade proporcionando o contato com obras literárias de
relevância, trazendo assuntos do contexto social para debates e reflexão.,
despertando seu interesse por obras literárias nacionais, mundiais e por tudo
que compõem o universo da leitura. O presente trabalho tem como concepção
teórica o trabalho de Paulo Freire (1981) e outros autores como Cândido (2014),
que dão ênfase a importância da literatura no contexto sociocultural do indivíduo.
Inicialmente realizamos a divulgação do projeto, nos primeiros encontros foram
feitas perguntas acerca das obras que os participantes já haviam lido, as quais
foram respostas escassas, percebemos então como a leitura estava
decrescendo até mesmo no âmbito acadêmico. Por esse motivo buscamos obras
que despertassem suas reflexões, como a obra “A metamorfose “, de Franz
Kafka, que todos se interessaram, foram realizados eventos no decorrer da ação
de extensão sempre aberta a comunidade, durante e após cada leitura são
realizadas atividades rápidas e debates o que vem melhorando a interpretação
desses leitores e procura por mais obras. Sempre trabalhamos com
documentários, bibliografia de cada autor das obras que vão sendo lidas e
sempre buscamos artigos que mostram o contexto no qual a obra foi escrita. Por
fim, até o presente momento encontramos poucas dificuldades na execução do
projeto e esperamos que este se desenvolva cada vez mais, que os alunos se
empenhem em participar e se tornem leitores proficientes.
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