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A leitura é um dos meios mais eficazes para remover barreiras
educacionais e para promover e inserir o indivíduo na sociedade. Quem
lê contribui para o seu enriquecimento pessoal e para o entendimento do
mundo que o cerca e, somado a isso, se as pessoas forem motivadas e
orientadas para realizar a leitura, os resultados, certamente, serão a
serviço do aprimoramento das pessoas. O projeto intitulado ''leitura na
kombi: um caminho para a liberdade'' é uma atividade de extensão do
Curso de Letras, da URI - campus de Santiago, com ações pedagógicas,
na comunidade local, e tem por objetivo desenvolver o gosto e hábito pela
leitura e promover a inclusão social do cidadão dos bairros carentes do
município, pois acreditamos que é no território da leitura que podemos
traçar o diálogo que nos leva a pressupor que para se escrever é
necessário ler. É preciso fazer com que a criança, desde cedo, sinta na
leitura uma prática prazerosa. Com isso, considera-se relevante este
trabalho, pois somente dessa forma é possível atingir o conhecimento de
forma critica e transformadora e incluir-se no meio em que se vive. Para
que a leitura possa chegar até as pessoas de maneira diferente e criativa
são usadas ferramentas de grande valia na construção do senso crítico,
pois é por meio delas que as crianças tomam conhecimento de situações
alheias à sua realidade, uma vez que podem conhecer e viajar por
diferentes mundos. Para isso, são realizadas oficinas lúdicas de teatro,
música, filmes, fantoches, contação de história e discussões de assuntos
da atualidade. O projeto ''Leitura na Kombi'' dá atenção especial para a
leitura, pois sabe-se que é através dela que o ser humano pode adquirir
cultura, atualizar-se, conhecer melhor a história da humanidade e
conhecer melhor a si mesmo e aos outros. Uma Kombi foi transformada
em uma biblioteca ambulante que hoje possui um acervo de 2.600 livros,
que estão à disposição das crianças (cada participante leva de 3 a 4
livros quinzenalmente). Considerando que toda a leitura é prática
não-individual por envolver a interação do cidadão com seu meio, o
projeto Leitura na Kombi atua como mediador entre os participantes e os
livros, comentando e transmitindo informações que possam auxiliar o
jovem a desvendar o maravilhoso mundo da leitura.

